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ОБfРУНТУВЛНIIЯ

mехнiчнLlх mа якiснllх харакmерuсmuк закупiвл{ рсзмiw бюdасеmноzо
прuзначення, очil{уваноt Bapmocmi преdмеmа заltупiвлi

(на пidсmавi посmановIl Кабiнеmу MiHicmpiB YKpaiHu Bid ]].]0,201б М 7]0
кПро ефекmuвне вuкорuсmання dерuсавнлм коuлmiв>(зi зrнiнамu) )

1, Най*tенування, мiсцезнахоOмеення mа ilенmафiкацiйнай Kod замовнuкfl в
€duному dернеавпому peecmpi юрudачнuх осiб, фiзuчнuх осiб * пidпрuемцiв mа
epoшadcbnltx формуванц йоzо коmееорiя: ПрДТ кНuасньоdнiсmровська ГЕС>L
60236, Чернiвецька обласmь, м.Новоdнiсmровсък, 18 KaapmaJl, буduнок 2, 4-йповерх.
Коd за СДРПОУ - 30I49б23; каmееорiя зсlлtовнuка - вidповilна dо сm.2, ч.l, п.4
Закону Украiнu <Про публiчнi заt<упiвлiу юрuduчнi особu mа/qбо суб'жmu
еоспоdарювання, якi зdiйснююmь diшbHicmb в оdнiй або dекiлькох oKpeм4lх сферах
zоспоаарювання.

2. Назва преdмеmа заlЕпiвлi iз зазначенням Kody за €0анtм закупiва.ьнuJу,
словнuкам: Днrпuкорозiйнuй захuсm заmвору плоско?а ковзноzо 7,5-22,б7-22,05

реJrrонmноzо ВБ (300 ХЯ) з зал,tiною eyшoBozo уuliльнення. Коd зеidно ДК 02I:2015-
4 5 4 4 2 а 0 0 -7 -Нан е с ення з clxltcHCI 2о покрummя,

3, Ilенmuфiкаmор заlgпiвлi: UA-2 02 2- 1 2-2 8-0 I 4 86 2 -а
4. Обtрунmування mежнiчнtlх tпа якiснлtж жqракmчрuсmuк преlмеmа

закупiмi: Технiчнi mа якiснi хараклперасmuкu преdмеrпу заtgлпiвлi вuзначено
BidпoBidHo do поmреб ПрАТ кНuuсньоdнiсmровська ГЕСD, mа з урахуваllняfut
за?сlJльнопрuйняmlш норл4 i сmанdарmiв dля зжначеноzо преdлаеmа заtglпiвлi.

5. Обtрупmування розмiру бюёнсеmноео прuзначення: роз74iр бюdжеmноzо
прuзначеннfl, вltзначенuй вidповi\но do плану заt<упiвель mоварuсmва на 2023 piK,
mа сmановumь I0 226 792,40 (dесяmь мiльйонiв dвiсmi dваdцяmь шiсmь muсяч
сiмсоm dев'яносmо dBi zрuвнi, 40 копiйок), з П,ЩВ.

6, Очitувона Bapmicmb преамеmа заtупiвлi: 1а 226 792,40 (dесяmь лаiльЙонiв
dвiсmi dваdцяmь шiсmь muсяч сiмсоm dев'яносmо dBi zрuвнi, 40 копiЙок), з П,ЩВ

7. Обrрунmуваннл оцhrуваноi варmоеmi преdмеmа заrупiмi:
Розрахунок очit<уваноi Bapmocmi преdмеmа закупiвлi зdiйснено на пidсmавi

кошmорuсноi d<лкуменmацii, вцзначенQi у вidповidносmi dо dоdаmкiв Кошmорuснttх
норм Украiнu кНасmанова з вuзначення варmосmi буdtвнuцmвФ) вidповidно dо

,Щефекmноzо акmу.
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