ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2021-11-30-004383-c

Найменування замовника:

Комунальне підприємство "СвітлоЦентр"

Purchasing body:

Komunalne pidpryiemstvo"SvitloTsentr"

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Kind:

Legal person providing the needs of the state or
territorial community

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

32282313

National ID:

32282313

Місцезнаходження замовника:

ВУЛИЦЯ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 1, місто
Олександрія, Кіровоградська область, 28001,
Україна

Контактна особа замовника,
уповноважена здійснювати зв’язок з
учасниками:

Наталія Півторак, kpsvcentr@ukr.net,
+380959094595

Contact point:

kpsvcentr@ukr.net, +380959094595, Pivtorak Natalia
Volodymyrivna

Вид предмета закупівлі:

Товари

Main procurement category:

goods

Назва предмета закупівлі:

ДК 021:2015 - 09310000-5 - електрична енергія
(Електрична енергія ДК 021:2015 - 09310000-5) DK
021: 2015: code 09310000-5 "Electric energy" (Electric
energy DK 021: 2015: code 09310000-5)

Title of the subject of purchase:

DK 021: 2015: code 09310000-5 "Electric energy"
(Electric energy DK 021: 2015: code 09310000-5)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія

CPV:

DK 021:2015:09310000-5: Electricity

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт
чи надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

ДК 021:2015 09310000-5 електрична енергія
(Електрична
енергія ДК
021:2015 09310000-5)

ДК 021:2015:
09310000-5 —
Електрична енергія
CPV: 09310000-5

1330400
кіловат-година

28001, Україна,
Кіровоградська
область, місто
Олександрія,
ВУЛИЦЯ
КРЕМЕНЧУЦЬКЕ
ШОСЕ, будинок 1,
межа балансової
належності
електроустановок
замовника

до 31 грудня
2022

Умови оплати:
Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип
днів

Розмір
оплати,
(%)

Поставка
товару

Оплата рахунка Постачальника має
бути здійснена Споживачем у строки,
визначені у рахунку, протягом 5
робочих днів від дати його отримання,
але не пізніше 20-го числа (включно)
місяця, наступного за місяцем поставки
електричної енергії. Джерело
фінансування закупівлі - кошти
місцевого бюджету. Payment of the
Supplier's bill must be made by the
Consumer within the time specified in the
bill, within 5 working days from the date
of its receipt, but not later than the 20th
day (inclusive) of the month following the
month of electricity supply. Source of
financing of purchase: Local budget
funds.

Пiсляоплата 5

Робочі

100

Очікувана вартість предмета
закупівлі:

7 064 420,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі
Місцевий бюджет

Опис

Сума
7064420 UAH

Розмір мінімального кроку
пониження ціни:

70 644,20 UAH

Математична формула для
розрахунку приведеної ціни (у разі її
застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

31 грудня 2021 00:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:

відсутній

Дата та час проведення
електронного аукціону:

04 лютого 2022 11:20

Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:

відсутні

Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю:

відсутні

