ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2021-11-25-015951-a

Найменування замовника:

Відокремлений структурний підрозділ "Охтирський
фаховий коледж Сумського національного аграрного
університету"

Purchasing body:

Separate Structural Subdivision «Okhtyrka
professional сollege of Sumy national agrarian
University»

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:

26378210

National ID:

26378210

Місцезнаходження замовника:

вул. Сумська, буд. 46, м. Охтирка, Сумська область,
42000, Україна

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

Наталія Каніщева, natali.kanischeva@gmail.com,
+380665280450

Contact point:

natali.kanischeva@gmail.com, +380665280450,
Natalia Kanishcheva

Вид предмета закупівлі:

Товари

Main procurement category:

goods

Назва предмета закупівлі:

Електрична енергія

Title of the subject of purchase:

(Electric energy)

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

електрична енергія
ДК 021:2015:
(для власних потреб) 09310000-5 —
Електрична енергія
CPV: 09310000-5

59855 кіловатгодина

Україна,
Відповідно до
документації

від 01 січня
2022
до 31 грудня
2022

електрична енергія
(для потреб
гуртожитку)

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

134300 кіловатгодина

Україна,
Відповідно до
документації

від 01 січня
2022
до 31 грудня
2022

електрична енергія
(для потреб
орендарів)

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

29180 кіловатгодина

Україна,
Відповідно до
документації

від 01 січня
2022
до 31 грудня
2022

Умови оплати:
Подія

Опис Тип оплати Період, (днів)

Поставка товару

Пiсляоплата 20

Очікувана вартість предмета
закупівлі:

Тип днів

Розмір оплати, (%)

Календарні 100

677 921,80 UAH

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис Сума

Державний бюджет України

487821 UAH

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

190100.8 UAH

Розмір мінімального кроку
пониження ціни:

3 389,61 UAH

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

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

27 грудня 2021 14:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:

27 грудня 2021 14:04

Дата та час проведення
електронного аукціону:

відсутній

Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:

відсутні

Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю:

відсутні

