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оБfрунтувлння
mехнiчнuх mа якiснltх харакmqпuсmuк закупiвлi, розпniw бюdжеmноzо

прuэн ацення, очitq) Baщoi ваwас mi преdлаеmа з altyпiq.lri
(на пidсmавi посmановu Кабiнеmу MiHicmpiB Украiнu Bid 1LI0.201б М 7I0 кПро

ефекmuвне вuкарuсmання dерэtсавнuх кQurmiв > (зi злпiналчtu) )
1. Найлоенування, мiсцезнохоdмеення mа idенmафiкацiйнай коd з{lмовнлtкш в

€dано*lу depateaBHoшy ре€сmрi юр.rduцнщ осiб, фiзuчнtlх асiб - пidпрuемцiв mа
zроJwаdськuх фармувань, йоео каmеzорiя: ПрДТ <Нuжньоёнiсmровська ГЕС>l,
ба236, Чернiвецька обласmц M-HoBoaHicmpoBcbс, 18 кварmал, буduнок 2, 4*йповерх.
Коd за СДРfiОУ - 30149б23; каmеzорiя заrновнuка * вidповidно dо сm.2, ч.I, п.4
Закону YKpaiHu оПро публiчнi заl<упiвлi> юрuduчнi особu mа/або суб'екmu
еоспоёцлюваннfr, якi зdiйснююmъ ёiя",tьнiсmь в оdнiй або dекiлькох окремлпс сферах
zоспоdарювання.

2. Назва преОмеmа зшупiвлi iз зазншценняlп коdу за €dаншпл заtупiвапьfl.дil,
cJroBHltKoM: fBuqlH ДrL4N D28б5 LOH 02 (6/у) поmуэrcнiсmю 320 KiHcbKux сuл ао
авmомобiля КАМДЗ 6520 з переоблаdtшннялп dвuzуна 740.51 поrпуuснiсrпю 320
кiнськuх сlм на dBu4lH МДN D2865 LOH 02 (6/у) поmухснiсmю 320 KiHcbK,ttx сшt dо
авmомобiля Кдмдз.

3. Вidповidнuй коd,ЩК 021-2015* 343] 1000-0-,Щвu4lнu
4. Ilенmафiкаmор заtvпiвлi: UA-202 3 -03 - 1 ý-0 1 069 5-а

ý. Обryунmуванн.fl mехнiчнu)с mа якiснах xapflKmepuctпtlK преlмеtп& закупiвлi:
Технtцнi mа якiснi харакmерuсmuкц преdмеmу заtупiвлi вuзл|ачено вidповidно dо
поmреб ПрДТ <Нuэtснъоdнiсmровсъка rECц mа з урахуванняj4 зсtzсttльнопрuйняmъж
нарм i сmанdарmiв dlm зсвначеноео преdмеmа заlсупiвлi.

6. Обryунmування роз,/wiру бюdмееmноео прлtзнацення: розл4iр бюdжеmноzо
пр1,1:tначення, влlзначенuй вidповidно dо пltaHy заt<упiвель mоварuсmва на 2023 piK,
mа сmановumь 4б0 аа0,00 (чоmuрuсmа шiсmdесяm muсяц zpttneub, 0а копiйоф, з
пдв

7. Очiкувана варmiсmь преаме|на заtЕпiвлi: 460 000,00 (чоmuрuсmа шiсdесяm
muсяч 2рuвень, 0а копiйок), з П,ЩВ

8. Обlрунmування очitуваноi варmосmi преёмеmа заlq,пiвJлi:
Розрацлнок очfuqлваноt варrпосmi преdJчtеmа заtупiвлi зdiйснено меmоdолt

порiвняння puъKoBtlx цiн, ulо мiсmumься в мереэtсi lнmернеm у вidкрumому dосmупi, в
mом,rу чuслi на сайmах вuробнuкiв упа посmачсlJlьнuкiв вidповiOноI проdукцii, mа в
ел€кmроннiй сuсmемi заlqлпiвелtъ " Prozorro ".

Вiдповiдапьна особа:
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