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ОБIРУНТУВЛННЯ

mехнiчнllх mа якiснuх харакmерuсfпuк закупiвлi, розл4iw бюdжеmноzо
прлlзначення, очilуваноI варmосmi преdл,tеmа заl{упiвлi

(на пidсmавi посmановu Кабiнеmу MiHicmpiB Украiнu Bid ] l. 10.201б JФ 7 l0
<Про ефекmuвне вuкорuсmання dерuсавнltх кошmiв>(зi змiнамu) )

1. Наtменування, лwiсцезнахоdнсення mа idенmuфiкацiйнай Kod замовнuка в

€duному depotcaBHowy ре€сmрi юрudачнuх осiб, фiзuчнлtж осiб - пidпраемцiв mо
zpoшmacbшtдc Форлtувань, йоzо каmеzорiя: ПрДТ кНuuсньоdнiсmровська ГЕСL
ба236, Чернiвецька обласmъ, M.HoBodHicmpoBcbс, 18 кварmал, буOuнок 2, 4-Й поверх.
Kod за СДРПОУ - 30149б23; каmеzорiя зсltчrовнlлка - вidповidно dо сm.2, ч.I, п.4
Закону Украlнu <Пра публiчнi закупiвлiD юрuduчнi особu mа/або су6'екmu
zоспоdарювання, якi зdiйснююmь diпtьнiсmъ в оdнiй або dекiлькох oюpeJrrlх сферах
zоспоdарювання.

2. Назва преlмепrа заr{упiаri iз зазнаценням коdу за €duншлt заIvпiвеJtьна]w
словнuко]и: Вuzоmовлення mа всmановлення плоtцаdок перекрummя кабельно2а
лоmка на zреблi зi сmоронu ВБ Нuлсньоdнiсmровськоt ГЕС. Коd зzidно [К
021:2015- 45260000-7-Покрiвельнi робоmu mа iHuli спецiалiзованi фdiвелънi
робоmu.

3. Idенmафiкаmор закупiепi: UA-202 2- 1 2-2 7-0 1 3 7 1 8-а

4. Обlрунmування mехнiчнuх mа якiснtlх харакmерuсmак преdмеmа
заtупiапi: Технiчнi mа якiснi харакmерuсmuкu преdмеmу заlупiвлi вuзначено
вidповidно do поmреб ПрАТ кНuжньоdнiсrпровська ГЕС>, mа з урахуваннялl
зсlaсutьнопрuйняmuх норм i сmанdарmiв dля зжначеноzо преdмеmа закупiвлi.

5. Обlрунttлування розлriру бюdмсеmноео празначення: розмiр бюdжеmноzо
прuзначення, вltзначенuй вidповidно dо плану закупiвель mоварuсmва на 2023 piK,
mа сmановumь 4 762 952,40 (чоmuрu tиiльйонu сiмсоm шiсmdесяm dBi muсячi
dев'яmсоm п'яmdесяm dBi epuBHi, 40 копiйок), з ПfiВ,

6. Очitувана варmiсmь преOмеmа залgпiалi: 4 762 952,40 (чоmuрu мiльйонu
сiмсоm шiсmdесяm dBi muсячi dев'яmсоm п'яmdесяm DBi zpuBHi, 40 копiЙок),
з ПfВ.

7. Обrрунmув{лння очitуваноi варmосmi преdмеmа з{It{упiвлi:
Розраryнок очitgлваноi варmосmi преdмеmа закупiвлi зdiйснено на пidсmавi

коurmорuсноt dоку*tенmацii, вuзначеноi у BidпoBidHocmi do dоdаmкiв Кошmарuсн?lх
норм YKpa{Hu <<Насmанова з вuзначення варmосmi буdiвнuцmвФ) вidповidно do

,Щефекmноzо акmу.
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