
Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад 

№ 71 Вінницької міської ради» 

 
ОБҐРУНТУВАННЯ  

 

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості 

предмета закупівлі 

 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами)) 

Інформація про замовника: 

 

Найменування – Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 71 Вінницької 

міської ради». 

Місцезнаходження замовника –  21012, Україна, Вінницька область, Вінницький р-н, м. 

Вінниця, вулиця 20-го Березня, 32 

Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — 

підприємців та громадських формувань – 26243651 

Категорія: юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціям та їх 

об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади. 

 

       Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі 

поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних 

класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): код ДК 

021:2015 - 09310000-5 – Електрична енергія (Електрична енергія)   

 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, UA-2022-12-22-023233-a 

 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  
196 020,00 грн.  

 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом 
загальнодоступної інформації про ціну 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, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.  

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін 

постачання: з дати укладання договору по 31 грудня 2023р.  

Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних 

потреб замовника та оптимального співвідношення ціни та якості. 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних 

та якісних характеристик предмета закупівлі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Назва товару Технічна характеристика 
Одиниця 

виміру 

К-сть, 

од. 

1 
Електрична 

енергія 

Для забезпечення безперервного 

надання послуг з постачання електричної 

енергії Споживачу, Постачальник 

зобов’язується здійснювати своєчасну 

закупівлю електричної енергії в обсягах, 

що за належних умов забезпечать 

задоволення попиту на споживання 

електричної енергії Споживачем. 

Постачальник зобов’язується 

забезпечити комерційну якість послуг, які 

надаються Споживачу за цим Договором, 

що передбачає вчасне та повне 

інформування Споживача про умови 

постачання електричної енергії, ціни на 

електричну енергію та вартість послуг, що 

надаються, надання роз’яснень щодо 

положень актів чинного законодавства, 

якими регулюються відносини Сторін, 

ведення точних та прозорих розрахунків зі 

Споживачем, а також можливість 

вирішення спірних питань шляхом 

досудового врегулювання. 
 

кВт/год  36300 

 

 


