
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 
закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4‘ постанови КМУ від 11.10.2016 №  710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та 
ідентифікаційний код замовника в Єдиному 
держ авному реєст рі юридичних осіб, фізичних осіб  —  

підприємців та громадських формувань, його 
категорія:

Вінницький національний аграрний 
університет, ЄДРПОУ 00497236, 

м.Вінниця, вул. Сонячна, 3, Україна, 
21008

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за 
Єдиним закупівельним словником (у ра зі поділу на 
лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно 
кож ного лота) та назви відповідних класифікаторів 
предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) (за наявності):

Д К  0 2 1 :2 0 1 5 :0 9 1 1 0 0 0 0 -3 : Т верде паливо

Ідентифікатор закупівлі:
Ш - 2021- 06- 22- 002810- а

Найменування структурного підрозділу: Центр адміністративно господарської роботи та 
виробничої діяльності

Обґрунтування доцільності закупівлі: 3 метою забезпечення котельні твердим паливом (брикети 
паливні з деревини) на 2021 - 2022 опалювальний сезон.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі:
1. Товар повинен бути поставлений до об’єктів Замовника у пакетах (мішках) ємкістю 

не більше 15 кг.
2. Рік виготовлення -  не раніше 2021 року.
3. Документи та дані, що підтверджують якісні та технічні характеристики предмету 

закупівлі:
3.1. Довідка у довільній формі щодо предмету закупівлі завірену підписом та 

печаткою учасника, в якій зазначається найменування, вид продукції, найменування 
виробника(ів) продукції, міста та країни походження товару, дату виготовлення.

3.2. На підтвердження відповідності продукції надати наступні документи:
- протокол випробувань на товар виданого органами з оцінки відповідності, 

компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним 
законодавством. Дата проведення випробувань не раніше січня 2021 року.

Якщо учасник не виступає замовником проведення лабораторних досліджень, 
результат яких відображено в наданому протоколі випробувань, такий учасник повинен 
надати оригінал листа-згоди на використання такого протоколу випробувань від замовника 
проведення лабораторних досліджень (власника протоколу випробувань).

3.3. Технічні, якісні характеристики товару, що пропонується учасником, повинні 
відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого 
законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування 
заходів із захисту довкілля. Учасник повинен додатково підтвердити інформацію (довідка, 
складена учасником в довільній формі) про дотримання заходів із захисту довкілля.

3.3.4. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних 
документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо). Виробник гарантує відповідність якості брикетів 
вимогам технічних умов при умові дотримання транспортування, зберігання та застосування. 
Гарантійний строк придатності брикетів 2 роки від дати виготовлення.



3.5. Замовник в будь-який час має право звернутися до акредитованої лабораторії для 
підтвердження якості поставленого Товару. При невідповідності якості товару, виявленого 
шляхом лабораторного аналізу, Постачальник зобов’язаний замінити партію та сплатити 
штраф у розмірі 20% від вартості неякісної продукції. Відбір продукції та оплату 
лабораторних досліджень визначення якості продукції на кожну партію поставки товару за 
рахунок Постачальника за вимогою Покупця.

Учасник визначає ціну на товари, який він пропонує поставити за Договором, з 
урахуванням усіх своїх витрат на доставку до закладу, зберігання, навантаження, 
розвантаження товару, вартість упаковки, страхування товару, податки і збори та інші 
необхідні платежі, що сплачуються або мають бути сплачені. До ціни пропозиції учасником 
не включаються витрати, пов’язані з участю в цій процедурі закупівлі, та вони не 
відшкодовуються замовником за будь-яких обставин, в тому числі і в разі відміни торгів.

Поставка товару здійснюється партіями після укладання договору, що погоджуються 
сторонами в залежності від фактичної потреби замовника. Поставка (передача) товару 
здійснюється транспортом Постачальника згідно поданих заявок Замовником в робочі дні та 
години (при необхідності, Замовник може вимагати поставку товару дрібними партіями) не 
пізніше ніж через 5 днів з дати заяви/звернення Замовника щодо необхідних обсягів та дати 
поставки товару. Розвантаження має здійснюватися працівниками Постачальника. 
Замовлення на поставку відповідної партії товару подається Замовником у письмовій формі 
власноручно або передається факсимільним або поштовим зв'язком (рекомендованим 
листом), або/чи в усній формі (по телефону). Обсяги поставки товару визначаються 
Замовником.

Постачальник зобов'язується власними силами із залученням необхідної кількості 
працівників та техніки поставити та розвантажити товар належної якості згідно поданих 
заявок на територію Замовника за адресою: 21008, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ 
СОНЯЧНА, будинок 3.

При поставці товару повинні надаватися супровідні документи, що підтверджують 
його походження, якість, відповідність державним стандартам. При прийомі товару обсяг 
товару має відповідати обсягу, який зазначений в супровідних документах.

Товар транспортується у чистих, сухих транспортних засобах, захищених від 
атмосферних опадів, відповідно до правил перевезення вантажу, чинних для відповідного 
виду транспорту.

Термін поставки: по 31.12.2021 року.
На підставі письмової заяви Замовника між сторонами може бути укладений договір 

зберігання з дотриманням вимог чинного законодавства, в тому числі положень Глави 66 
Цивільного кодексу України.

Замовник залишає за собою право змінювати кількість (загальний обсяг) товару, що 
підлягає поставці, в залежності від реального фінансування видатків та власних 
господарських потреб протягом строку дії договору про закупівлю.

У разі, коли учасник торгів пропонує до постачання еквівалент продукції, яка 
визначена в колонці «Найменування товару», він повинен вказати в таблиці найменування 
товару — еквіваленту.

У разі, коли учасник торгів пропонує до постачання еквівалент товару, який 
визначений в технічній специфікації, він повинен надати, як частину пропозиції: довідку 
згідно наведеної нижче таблиці, оригінал протоколу випробувань на продукцію, який 
підтверджує відповідність пропонованого товару вимогам, зазначеним у цій документації та



який підтверджує, що пропонований товар є еквівалентним товару, що міститься у технічній 
специфікації.

Керівник структурного 
підрозділу С.Л. Прищепа

(ПІП.)

« № » 06_______ 2о54_р.

контактний телефон
відповідальної особи 4- 3 3 0  % 3 3 Н  ц о ч

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення 
розрахований відповідно до розрахунків до кошторису на 2021 рік та становить 570 000 гун

Очікувана вартість предмета закупівлі: 570 000 грн

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета 
закупівлі визначається виходячи з обсягів споживання паливних брикетів з деревини за 
аналогічний попередній рік з урахуванням приуодо-кліматичних умов та становить 150 т. 
вартість яких 570 000 грн. Вартість розрахована відповідно до середньозважених цін на 
ринку відповідної продукції.

Економіст II кат. О.П. Жорняк
(П.1.П.)

(Й і
(підпис)


