
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 4
1 
постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних 

коштів» (зі змінами) 

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його 

категорія: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях, за адресою: вул. Центральна, 6, м. Дніпро, 49000; код за 

ЄДРПОУ – 4276794; категорія замовника – Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 

територіальної громади 

 

Місця надання послуг: 

1) вул. Центральна, 6, м. Дніпро;  

2) вул. Глінки, 2, м. Кропивницький;    

3) вул. Перемоги, 50, м. Запоріжжя, 69001. 

 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі 

поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних 

класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):   

Лот 1. Електрична енергія (м. Дніпро, вул. Центральна, 6), код ДК 021:2015 09310000-5 – „Електрична 

енергія”; Лот 2. Електрична енергія (м. Кропивницький, вул. Глінки, 2), код ДК 021:2015 09310000-5 – 

„Електрична енергія”; Лот 3. Електрична енергія (м. Запоріжжя, вул.Перемоги, 50), код ДК 021:2015 

09310000-5 – „Електрична енергія. 

  

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-02-05-001679-c  

 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні 

характеристики предмета закупівлі викладені  у тендерній документації (Додаток 3).  

 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений 

відповідно до розрахунку кошторису на 2021 рік, який становить 321 695,00 грн з ПДВ, розподіл по 

лотам: Лот 1 – 149685,00 грн. з ПДВ; Лот 2 – 72010,00 грн. з ПДВ; Лот 3 – 100000,00 грн. з ПДВ.  

 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 321 695,00 грн з ПДВ, розподіл по лотам:  Лот 1 – 

149685,00грн. з ПДВ; Лот 2 – 72010,00 грн. з ПДВ; Лот 3 – 100000,00 грн. з ПДВ.  

 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: відповідно до розрахунку кошторису на 

2021 рік Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях.  

 

 


