
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ 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 – Департамент освіти Вінницької міської ради. 

Місцезнаходження замовника –  Україна, 21050, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто 
Вінниця, вул.Мури, будинок 4 

Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 
— підприємців та громадських формувань – 02141532 

Категорія: орган місцевого самоврядування 

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 з особливостями, UA-2022-
12-20-020777-a. 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  

326 943,00 грн. (Триста двадцять шість тисяч дев’ятсот сорок три гривні 00 копійок). 

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.  

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: 

 



В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, 
технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з 
товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, 
європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими 
технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або 
національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати 
вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз 
«або еквівалент». 

 
Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам 

чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики 
України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства. 

 
1. Обсяг постачання електричної енергії – 60545 кВт/год 
2. Термін постачання: по 31.12.2023 року 
3. Місце постачання:  
 

Адреса точки приєднання ЕІС-код 

21007, Україна, Вінницька область, м.Вінниця, 
вул.Стрілецька, 48 62Z5363896127717 

 
4. Режим роботи: цілодобово. 

5. Відносини між енергопостачальною організацією та споживачем електричної енергії 
регулюються наступними документами: 

- Законом України "Про публічні закупівлі"; 
- Законом України від 13.04.2017 № 2019-VIII  "Про ринок електричної енергії"; 
- Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 "Про затвердження Правил роздрібного 

ринку електричної енергії"; 
- Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 "Про затвердження Правил ринку";  
-  Постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 "Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу"»; 
- Іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання Закону України 

«Про ринок електричної енергії». 
 
Вимоги щодо якості електричної енергії: 
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. 
 


