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оБrрунтувдння

mехнiчнл,tх mа якiснлм харакmерuсmuк заlry)пiвл{ розмiw бюduсеmнаео
прuзначення, очilу}ваноi варmосrпi преd,lуrеmа закупiвлi

(на пiёсmавi посmановлt Кабiнеmу MiHicmpiB Украiнu Bia I I . 10.2016 М 7 I0
кIIро ефекmuвне вuкорuсmання dерэtсавнuх KourmiB> (зi змiнамu))

1. Найменування, мiссlезнжоамсення mа idенmафiк*цiйнtлй коd
зlмповнакш в €ёаному dерхсавно.*rу pe€cmpi юраdачнrас осiб, фiзtсчнtас осiб -пidпрuемцiв mа zpoшflacbnltx формувань, йоzо каmееорiя: ПрДТ
{(Нuilснъоdнiсmровсъка ГЕСл, 60236, Чернiвецька обласmь, м. HoBodHicmpoBcb*,
18 KBapmatl, буduнок 2, 4-й поверх. Kod за €ДРПОУ - 30149623; каmеlорiя
зсtльовнlлка- вidповidно dо сm.2 ,ч.l,п.4 Закону Украiнu кýро rryбпiчнi закупiвлi))
юрuduчнi асобu mаlабо суб'жmu zаспоdарювання, якi зdiйснююmь di*чьнiсmь в
оёнiй або dекiлъксх окремuх сферах еоспоdарювання.

2. Назва преlмеmа заltупiвлi iз зжн{rченням коф за €luHalw
зflrсупiвеilьнtlл, еil"овнuком: к7226000а-5-Послуzы, пов'жанi з проzрсlл4нulw

забезпеченняп4>. Irосmачання проерамноt проdукцii mа компJлексу реzулярнuх
по слуZ, па в' ж aHlM з супро во 0ом проералпноZо з абезпечення.

3. Idенmuфiкаmор заtупiвлi: UA-202 2- 1 2- 1 9-0 l 90В3-а

4. Обtрунпtування mеJснiцнuх mа якiсн.lх харакmерuсmак преdмеmа
закупiвлi: Технiчнi mа якiснi харакmерuсmuкu преdмеmу заqlпiвлi вuзначено
вidповidно do заzальнопрuйняmuх норJчt i сmанdарmiв dля зжначенаzо преал4еmа
закупiвпi.

5. Обlрунmування розмфу бtоdмсеmноео прuзнilценн.t: розпtiр
бюdасеmноzо rcрIкtначення, вuзначенай вidповidно dо плану заt<упiвель

mоварuсmва на 2023 piK, mа сmановumь 2 078 208,00 (dва лliльйонu сiллёесяm
вiсiлуt muсяч dвiсmi Bicing 2рuвень, а0 копiЙок), з ПýВ.

6. Очiкувана вuрmiсmь преdмеmа закупiвлi: 2 а78 208,()0 (dBa лпiльйонu
сiмdесяm Bicilw muсяч dBicmi вiсiла zръtвень, 00 копiйок), з ПfiВ.

7. Об tРунmу вilння оцiку в aшoi в арmо cmi пр ed*tema заt<у пiвлi:
Очiкувану варmiсmь преdмеmу закупiвлi вuзначено вidповidно do пuсъмовл,lх

запumiв цiновtж пропозuцiй (елеwrtроннаю поъumою) наdавачам послуz
посmачання проzрdtмноi проаукцii mа коА,rплексу ре2улярнlпс наслу2, пав'жанlлс
з cyrtpoаadoM проzрапtноzа забезпечення



Назва
номенклатурноi

позицiТ

тов
<<Комплексне
yправлiння

бiзнес-
процесами))

тов
кБIЗНЕС

Еволушн>

тов
(СиСТЕМи

ДJUI БIЗНЕСУ>

Середнс
арифметичне

чiн трьох
постачаJIьникiв

Постачання програмноТ
продукцiТ та комплексу

реIулярних послуг,
пов'язаних з

супроводом
програмного
забезпечення

(у перiод з 0l .0l .2023
по З 1.12.2024 р.}

2 185 920,00
грн, з ПfР

1 900 800,00
грн, з ПfР

2 ш7 9а4,00
грн, з ПР

2 078 208,00
грн, з П{В

Вiдгrовiд€}пьна особа,
голOвний бухгалтер
ПрАТ ((Нижньоднiстровсъка ГЕС} и н.шевчишена


