
Інформація, що підлягає оприлюдненню 

Відповідно до Постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. № 1266, яка набула чинності 19.12.2020 

року, державні замовники повинні на власному сайті публікувати обґрунтування технічних та 

якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної 

вартості предмета закупівлі. 

 Була опублікована закупівля з капітального ремонту за кодом ДК 021-2015: 45453000-7 - 

Капітальний ремонт і реставрація (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, капітальний ремонт трансформаторів ТД 

10 000, 35/6 кВ та ТМ 160, 35/0,4 кВ) 

Предмет закупівлі: капітальний ремонт трансформаторів ТД 10 000, 35/6 кВ та ТМ 160, 35/0,4 кВ 

Очікувана вартість 3 075 000,00 грн. з ПДВ 

Процедура закупівлі: Відкриті торги.   

Найменування замовника : Управління каналу Дніпро-Донбас 

Код ЄДРПОУ: 05387179 

Місце знаходження: 51918, Україна, Дніпропетровська обл., Кам’янське, Дніпробудівська 6а 

 

І. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у технічному завданні, що є 

додатком до тендерної документації. Технічне завдання складене на підставі дефектного акту на 

капітальний ремонт трансформатора та вимоги Інструкції з технічного обслуговування і ремонту 

силових трансформаторів, Правил улаштування електроустановок та Правил технічної 

експлуатації електроустановок споживачів. 

 

ІІ. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

       Закупівля електричної енергії проводиться на очікувану вартість відповідно до річного плану, 

номер плану в електронній системі закупівель  UA-P-2021-11-05-007760-b.  

Розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про державний бюджет 

України на 2021 рік»  

 

ІІІ. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

У відповідності до Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 18.02.2020 року № 275 « Про затвердження примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», на підставі аналізу ринку який міститься у 

відкритих джерелах (сайтах постачальників, прайс-листах, офіційних статистичних виданнях).      

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі отриманих комерційних пропозицій від 

потенційних учасників процедури закупівлі щодо технічних, якісних та кількісних характеристик 

предмета закупівлі за процедурою закупівлі, з урахуванням всіх витрат. 

 

п/р Потенційні учасники 

Очікувана 

вартість 

закупівлі 

1 Учасник 1 3 120 500,00 



2 Учасник 2 2 982 300,00 

3 Учасник 3 3 122 200,00  

 

Очікувана вартість закупівлі: 3 075 000 грн. з ПДВ. 

 

 

 


