ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2021-11-25-002376-c

Найменування замовника:

Чорноострівський ПАЛ

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02548334

Місцезнаходження замовника:

вул Незалежності 1, смт Чорний Острів,
Хмельницька область, 31310, Україна

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

Світлик Олександр Васильович, agrolicei39@ukr.net,
+380382622187

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Електрична енергія

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія

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

Електрична енергія

ДК 021:2015:
09310000-5 —
Електрична енергія

35000 кВт*год

Україна,
Відповідно до
документації

до 31 грудня
2022

Умови оплати:
Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип
днів

Розмір
оплати,
(%)

Поставка
товару

Оплата за електричну енергію
Пiсляоплата 5
здійснюється, за умови подання
Споживачем Заявки/Заявок на
відповідний розрахунковий період, в
наступному порядку: - повного
розрахунку за поставлену електричну
енергію у відповідному розрахунковому
періоді. Споживач здійснює оплату
згідно виставленого Постачальником
рахунку на оплату, на підставі
підписаного Сторонами Акта
приймання-передачі електричної енергії
не пізніше ніж протягом 5 (п’яти)
робочих днів з моменту його підписання,
шляхом оплати повної вартості спожитої
електричної енергії

Очікувана вартість предмета
закупівлі:

Робочі

229 950,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис

Місцевий бюджет

Сума
229950 UAH

Розмір мінімального кроку
пониження ціни:

1 149,75 UAH

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

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

11 грудня 2021 18:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:

13 грудня 2021 11:44 , після завершення
електронного аукціону

Дата та час проведення
електронного аукціону:

13 грудня 2021 11:15

Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:

відсутні

Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю:

відсутні

100

