
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 р а зі поділу на 
лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно 
кожного лота) та назви відповідних класифікаторів 
предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) (за наявності):

Д К  021:2015:03410000-7Деревина

Ідентифікатор закупівлі:
иЛ-2021-10-12-001336-с

Найменування структурного підрозділу: Центр адміністративно- 
господарської роботи та виробничої діяльності

Обґрунтування доцільності закупівлі: 3 метою забезпечення сприятливих 
умов роботи структурних підрозділів університету в опалювальний сезон.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі: Деревина 
твердолистяних порід включає: бука, в’яза, дуба, акації, клена, ясена, граба. 
Поставка товару здійснюється транспортом переможця згідно поданих заявок 
замовником в робочі дні та години. Розвантаження має здійснюватись 
працівниками продавця. Встановлені розміри дров: за довжиною 1,5 м , за 
товщиною (діаметром) від 15 до 28 см.
Дрова очищені від сучків і гілок. Гнилість, зовнішня та внутрішня трухлявість 
не допускається. Дрова можуть бути як в корі так і без кори. Пред’явлення 
посвідчення про якість товару сертифікатів обов’язкове. Строки поставки 
товару до 31.12.2021 року.

Керівник структурного 
підрозділу Сергій ПРИЩЕПА

(ИІ.П.)

« № » 20 -2. 1 р . 

контактний телефон
відповідальної особи Квасневський В.М. +380 (&£\ Д !&. %&ЪЪ

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного 
призначення, визначений відповідно до розрахунку до проекту кошторису на 
2021 рік.



Очікувана вартість предмета закупівлі: 230 400 грн

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення 
очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичим аналізом 
загальнодоступної інформації про піну предмета закупівлі на підставі 
затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, 
примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

Найменування предмета 
закупівлі

Од.
виміру Кількість Ціна, грн Вартість, грн

Деревина дров ’яна 
непромислового використання 

твердолистяних порід
м3 200 1 152 230 400

Всього: 230 400,00 
грн.

Економіст II кат. Олена ЖОРНЯК
(П.І.П.)


