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

предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4і 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  021:2015:09310000-5: Електрична енергія

Ідентифікатор закупівлі:
ІІА-2021-11-09-002788-с

Найменування структурного підрозділу: П ла н о во -ф ін а н со ви й  відд іл

Обґрунтування доцільності закупівлі: Постачальник останьої надії електроенергії 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
« Укрінтеренерго» визначений Законом електропостачальник, який не мас права відмовити у 
постачанні електроенергії та строк постачання не може перевищувати 90 днів з метою 
забезпечення безперебійного процесу та створення сприятливих умов роботи усіх 
структурних підрозділів університету в період переходу від постачальника ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Енерджі Трейд Груп» до ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІМК» у зв язку із виконанням умов договору.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
«Укрінтеренерго» виконує функції постачальника останьої надії відповідно до 
Розпорядження Кабінету Міністрів України віл 12 грудня 2018 року №1023-р та діє на 
підставі ліцензії на постачання електричної енергії споживачу, виданої постановою 
НКРЕКП від 06.11.2018 року №  1344 згідно п. 6.2 Правил роздрібного ринку електричної 
енергії.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі: Постачання електричної
енергії споживачу регулюється чинним законодавством України:
- Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії 
регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 №  310;
- Кодексом системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії 
регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 №  309;
- Законом України від 13.04.2017 № 2019-УІІІ «Про ринок електричної енергії»;
- Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою 
Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 
14.03.2018 №  312.
Місце поставки товару: на межі балансової належності між оператором системи 
розподілу та споживачем.
Точки розподілу електричної енергії знаходяться за адресами:
1. м. Вінниця, вул. Сонячна, буд. 1;
2. м. Вінниця, вул. Сонячна, буд. За;
3. м. Вінниця, вул. Сонячна, буд. 3;
4. м.. Вінниця, вул. Привокзальна, буд. 36;
5. м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 3;



6. м. Вінниця, вул. Сонячна, зем. діл. кадастр, номер 0510100000:02:107:0006;
7. м. Вінниця, вул. Стрілецька, зем. діл. 7 кадастр, номер 0510136300:01:016:0010;
8. м. Вінниця, вул. А. Первозванного, зем. діл. кадастр, номер 0510136600:02:072:0028;
9. вул. Лісова. З, с-. Селище, Тиврівський район, Вінницька область;
\0.м. Вінниця, вул. Сонячна, буд. 5;
Вимоги щодо якості електричної енергії: Параметри якості електричної енергії в точках 
приєднання Споживача у  нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, 
визначеним у  ДСТУ ЕМ 50160:2014.Характеристики напруги електропостачання в 
електричних мережах загального призначення (£N50160:2010, ЮТ).
Оцінка відповідності показників якості електричної енергії проводиться на проміжку 
розрахункового періоду, рівного 24 годинам.

Керівник структурного 
підрозділу Наталія ВАШІЛОВА

(П.І.П.) (підпис)

_»_  ц Щ .С - у ^ о у .о ,^ с к  20 1 \ р .
контактний телефон 
відповідачьної особи +380 (68)85 28 832

Обгрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення, 
визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2021 рік, становить 1 095 491.74 грн з 
ПЛВ.
Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 095 491,74 грн.

Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

№п/п Найменування товару
Одиниця

виміру Кількість
Тариф (ціна) за 
одиницю з ПДВ 

(грн.)

Сума з ПДВ 
(грн.)

1 Послуги активної електричної енергії кВт*год 135 000 8,1148 1 095 491.74

УСЬОГО: 1 095 491,74 грн.

Економіст 11 кат. Олена Жорняк
(П.І.П.)


