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оБfрунтувлння
m ех н iч нuх m а якi с Hl,tx х ар акm ерu с muк з акупi в лi, р о зл| ipy б ю d ж еmн о z о

прuзначення, очiltуваноi Bapmocmi преOмеmа закупiвлi
(на пidсmавi посmановu Кабiнеmу MiHicmpiB Украiнu вid l ] . 10.201б ]W 7 l0

оПро ефекmuвне вuкорuсmання dерэrcавнuх кошmiв>(зi зл,tiналаu) )
1. Наfuwенування, мiсцезнахоdмсення mа idенmафiкацiйнuй Kod залtовнuка в

€duному dермсавному ре€сmрi юрuduчнuх осiб, фiзuчнtlх осiб - пilпраемцiв mа
zроJльаdськtм формуванц йоzо клmеzорiя: ПрАТ кНuэlсньоdнiсmровська ГЕС>,
6023б, Чернiвецька обласmь, Jи.Навоdнiсmровськ, 18 кварmал, буduнок 2, 4-й поверх.
Kod за €ДРПОУ - 30I49б23; каmеzарiя зсlлчловнuка - вidповidно do сm.2, ч.], п.4
закону ykpaiHu опро публiчнi заlgлпiвлi> юрuduчнi особu mа/або суб'екmu
еоспоdарювслння, якi зdiйснююmь diяльнiсmъ в оdнiй або dекiлькох oKpe.lйllx сферах
zоспOdарювання.

2. Назва преdмеmа заtупiвлi iз зазншченням коdу за €dанuм заl{упiвеJlьнuл,
utuвн uком: Анmuкорозiйнuй захI,lсfп заmвоw wtocчoeo ковзноzо 7, 5 -8, 8- 2 4, ]
рел4онmноео НБ (323 ХЯ). Коd зziOно !К 02I:2a15- 45442000-7-Нанесення
зсlхuсно?-о покрummя.

3, Idенmuфiкаmор закупiвлi: UA-2 0 2 2- 1 2 -3 0-00 2 64 0-а
4. Обrрунплування mехнiцнtlх mа якiснuх харакmерuсmuк преdмеmа

закупiвлi: Технiчнi mа якiснi харакmерuсmuкu преdлаеmу закупiвлi вuзначено
BidпoBidHo dо поmреб ПрДТ <HuctcHbodHicmpoBcbKa ГЕСц иа з урахуваннrLц/,
заzсu.ьнопрuйняmuх норл| i сmанdарmiв dля зжначеноео преdлtеmа заtg)пiвлL

5. Обtрунmування роз*tiру бюduсеmноzо прuзначення: розd4iр бюdэюеmноzо
прuзначення, в1.4значенuй вidповidно dо плану закупiвелъ mоварuсmва на 2023 piK,
mа сmановumь 2 947 550,40 ( dBa лtiльйонu dев'яmсоm сорок ciM muсяч п'яmсоm
п'яmdесяm ерuвень, 40 копiйок), з П,ЩВ.

6. Очitувана вшрmiсmь преdмеmа заtупiвлi: 2 947 550,40 ( dBa мiльйонu
dев'яmсоm сорок ciM muсяч п'яmсоm п'яmdесяm zpuaeHb, 40 копiйок), з ПlВ
7. О б lрунmув ання очiltу в ан oi в арmосmi пр е 0меrпа заку пiыi :
Розрахунок очiкуваноt Bapmocmi преdмеmа зскупiвлi зdiйснено на пidсmавi

кошmорuсноi dокуменmацii|, вuзначеноi у BidпoBidHocmi dо dоdаmкiв Кошmорuснuх
норл4 Украiнu кНасmанова з вuзначення варmосmi буdiвнuцmвФ) вidповidно dо

tефекmноzо аклпу.
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