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О б rpy н mу в ш н ня mехн iч н uх mа я Kt сн uх хар а кmер асm ак пр е ём еmа з aly пiвл i,

р о з Miw б ю d нс еmн оz о пр лtз н ач е н ня, о цi lty в он о i в ар mо с mi пр е ём еm а з а lty пi вл i
(вidпавidно dо пункmу 41 посmановlt КМУ вid I t.10.2016 tФ 7I0 оПро ефекmuвне

вuкорuс mання dep эtсавнllх Kourmi в > (з i зпtiнамu) )

1. Найлtленувапня, мiсцезнахоdмсення mа idенmафiкацiйнuй коd заJ|ловнака в
€duному ёерхеавнолrу pe€cmpi юрuOачнuх осiб, фiзччнtlх осiб * пidпрuемцiв
mа ФомаdськIдс формувонь, йоео каmееорiя: IIрАТ <Нuэюньоdнiсmровська
ГЕСлl, б023б, Чернiвецька обласmь, м,Новоdнiсmровськ, 18 кварrпал, буduнок 2,

4-й поверх. Kod за е,ЩРПОУ - 30]49623; каmеzорiя зсlJуtовнuка - вidповidно do
сm.2 ,ч.I,п.4 Закону Украiнu оПрп rryблiчнi закупiвлi)} юрuduчнi особu mа/або
суб'екmu zоспоdарювання, якi зdiйснююmь diяльнiсrпь в оdнiй або аекiлъкох
oюpeшltx сферах zоспоdарювання.

2. Нвзва преёлrеmа закупiвлi iз зазначеннялt коау за €duHtlM зоt{упiвельналt
словнаком к09l30000-9-Нафmа i duсmuляmu)>. БензuнД-95 mа duзелъне
псuluво. В idпо вidнuй коd-09 l 3 2 аа04 - бензuн, 09 ] 3 4 2 00-9 -duзельне паltuво

.1 ldенmафiкаmор зоI$пiвJti: UД-2023-а 1 -23-001 32В-а
4. Обtрунmування mехнiчнuж mа якiснлlх хцrакmерuсmuк преdмеmа заttупiепi:

Технiчнi mа якiснi харакmерuсmuкu преdлtеmу заtсупiвлi вuзначено вidповidно
dо особлuвасmей mранспорmнuх засабiв, що облiкабуюmься на балансi
3алсовнuка, mа з уржуванняfut заесIльнопрuйняmuх норlчl i сmанdарmiв dля
з аз н ач еноео пр е dмеmа з аt<упi влi.

5. Обryунmування розмiру бюOlrcеmноzо прл#rначення: розлаiр бюdgсеmноzо
празначення, вuзначенuй вidповidно lo плану закупiвель mоварuсmва на 2023
piK, mа сmановumь 582 0а0,00 (п'яmсоm вiсi*tdесяm dвi muсячi ерuвень, Oа

копiйок), з ПfiВ.
6. ОчilЕвапа Bapmicmb преdмеmil закупiвJti: 582 000,00 (п'яmсоm вiсiмdесяm dBi

muсячi zpu*eltb, а0 копiйок), з П.ЩВ.

7, Обrрунmування очiкуваноi варmосmi преlмеmа заtЕпiвлi:
Очiкувану варmiсmь преdмеmу закупiвлi вuзначено вidповidно dо

вtкlltаченоzо на базi АЗС:
Чернiвецька область

Щiна за одиницю трьOх операторiв АЗС, грн

WoG

Серелне
арифметичне

цiн трьох
операторiв
АЗС, rрн

Назва номенклетурноТ
позицii ABIAc укрнАФтА

Бензин А-95 53,00 47,5а 51,00 51,00
55,00 54,00.Щизельне паJIиво 55,00 51,00

Вiдповiд€шьна особа Завiкувач канцелярiТ, Н.ТРУНОВА


