
Обгрyнтуван ня технiчrrих та я кiсних хара ктеристи к п pellMeT,a, за кyпi влi.
розмiрч бюджетllого призначення, очiкуваllоi BapTocTi llредмета закylliвлi

(вiдповiдно до пункту 4. 1 постанови КМУ вiд 1 1 . 10.2016 J\Ъ710 <Про ефективне
використання державних коштiв> (iз змiнами))

1. Найменування замовника: Щержавна установа <<Територiальне медичtlе об'сднання
MiHicTepcTBa вIIутрiшнiх справ Украiirи по Чернiгiвськiй областi>>

1.1.Мiсцезнаходження замовника: проспект Миру, бул. 2l7,, м. Чернiгiв, Чернiгiвська
область, 14029

1.2. Iдентифiкацiйний код замовника в €диному державному peccTpi юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань: 08734598

1.3. Категорiя замовника: Юридична особа, яка забезпечус потреби держави або
територiальноi громади (п. 3 ч. 1 ст. 2 Закону Украiirи вiд 25.12.2015 ЛЬ 922-УlП uПро
публiчнi закупiвлi>> iз змiнами)

2. Назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за €диним закупiвельtlим словником (у разi
подiлу на лоти TaKi вiдомостi повиннi зазначатися стосовно коя(ного лота) та назви вiдповiдних
класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета закупiвлi (лотiв) (за наявностi): [К
021 :2015:09310000-5-Електрична енергiя (електрична еllергiя)

3. Iдентифiкатор закупiвлi : U Л-2022-|2-20-020 409 -а

4. Очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi: 1 375 000,00 грll. з ПЩВ (Олин мiльiiоll триста
сiмдесят п'ять тисяч грн. 00 коп.)

5. Обгрунтування технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi: технiчнi та якiсlli
характеристики предмета закупiвлi визначенi вiдповiдно до потреб замовника та з

урахуваIIням вимог нормативIIих документiв у сферi стандартизаlцiТ

6. ОбгрунтуваrIня розмiру бlодrкетного признаLIеIIня: розмiр бlодrкетllого прrlзtlаtlеllllя /lJlrl
закупiвлi визначений в cyMi l 375 000,00 грн. з ПДВ (Один мiльйоll триста сiмдесят п'ять
тисяч грн. 00 коп.), з них: вiдповiдно до розрахунку до проскту кошторису на 2023 piK

7. Обгрунтування очiкуваноТ BapTocTi предмета закупiвлi: розрахунок очiкуваtlоi BapTocTi
товару щодо постачання електричноi енергiТ у cyMi 1 375 000,00 грн. з П{В (Олиrl мiльйоll
TpltcTa сiмдесят II'ять тисяч грн. 00 Korr.) сформоваttий lla пiдставi аllалiзу обсягiв
зазначеного товару, отриманих замовником у минулих роках та тарифiв постачальника

Уповtlова}fiеIIа особа
ДУ K'I'MO N{ВС УкраТlrи по
чернiгiвсьltiii обlrастi>>

A.ц.tt:t ПАРхоМLIIко


