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ОБfРУIIТУВЛIIНЯ

mехнiчнuх mа якiснлм харакmерuсmuк закупiвл{ розlniw бюdжеmно?с
прuзн ачення, очiкуван oi Bapmocmi пр е ём еmа з акупi BJli

(на пidсmавi посmаноnu Кабiнеmу MiHicmpiB Украiнu вid 1 ]. 10.2016 Ns 7 l0
кIIро ефеклпuвне вuкорасmання dержавнuх каurmiвл(зi эмiнамu) )

1. Найлленувалrня, мiсцезнжоdоrcення mа idемrпuфiкацiйнuй коd з(мо8нuка в
€duному depltcaBHoшy ре€сmрi юрuluчнttх осiб, фiзuчнtас осiб * пiёпраемцiв mа
zромаdськuж формуsапъ, йоео каmеzорiя: ПрДТ кНulснъоанiсmровеька ГЕСлl,
6023б, Чернiвецька обпасmъ, M.HoBodHicmpoаeb+, 18 кварmал, буduнок 2, 4-йповерх.
Коd за СЛРПОУ - 3aI49623; каmеzорiя зсlt,rовнlлка * вidповidно do сm-2, ч,I, п.4
Закону Украiнu кПро публiчнi заt<упiвлi> юрuduчнi особu mа/або суб'жmu
еоспоlарювання, якi зdiйснююmь diяльнiсmь в оdнiй або dекiлькох окремцх сферах
zоспоdарювання.

2. Нозва преdмеmа заttупiмi iз зазнаценнмl, коф эа €DuHtupt зilr€упiвельнIалt
а.овнаком: Запаснi часmuнu dо dвuzуна 740,51-1000400 поmуilснiсmю 320 кiнсъкuх
сu.п dо авmомобiлл КДМДЗ 6520Kod зеidно ,ЩК 02I :2015- 3 13LаO0а-3flвuzунu mа lx
часmанu.

3. Ilенmuфiкаmор эаtЕпiвлi: UA-2023*a2-06-01 4а97-а
1. Обtрунmування mехнiцнtlх mа якiснt х харакmерuсmак преdмеmа
заtупiмi: Технiчнi mа якiснi харакmерuсmuкu преdмеrпу заlупiвлi вll:tначено
вidповidно dо паmреб ПрДТ <<Нuuсньоdнiсtпровська ГЕС>>, mа з wахуваннялуl
заzсuльнопрuйняmuх HopJvt i сmанdарmiв dля зжначеноzо преlмеmа заlrysпiвлL
5. Обrрунmуваннярозмфу бюdмееmноzо прuзн.Iчення: розмiрбюdэюеmноео
прuзначення, вuзнаценuй вidповidно do плану заttупiвель mоварuсmва на 2023 piK,
mа сmановаmь 329 394,00 (mрuсmа dваdцяmъ dев'яmь muсяч ?pttBeшb, 0а копiЙок), з
плв.

6, Очilувана Bapпicmb преdмеmа закупiвлi: 329 394,00 (mрuсmа dваdцяmь
dев'яmь muсяч zрuвень, а0 копiйок), з П,ЩВ

7. Обlрунmуваннпочilgлваноiварmосmiпреdмеmозаtупiмi:
Розрахунок очirgлваноi варmосmi преdмеmа заlrylпiвлi зdiйснено меmоdом
порiвняння puHчoBtlx цiн, rцо мiсmumься в Mepeuci lнmернеm у BidKpumoMy docmуmi,
в mаму чuслi на сайmж вuробнакiв mа посmачаJtънuкiв вidповidноi проdукцii, mа в
елекmроннiй сuсmачti закупtвель "Prozorro".
Вiдповiдальна особа:
Начальник транспортноi дiльницi LTPO)(I,IMч[yI(


