ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2022-06-23-004107-a

Найменування замовника:

Публічне Акціонерне Товариство "Центренерго"

Purchasing body:

"Centerenergo" Public Joint Stock Company

Категорія замовника:

Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній
або декількох окремих сферах господарювання

Kind:

A legal entity that operates in one or more specific
business areas

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

22927045

National ID:

22927045

Місцезнаходження замовника:

ВУЛИЦЯ РУДИКІВСЬКА, будинок 49, смт Козин,
Обухівський район, Київська область, 08711, Україна

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

dmitry.siaber@centrenergo.com, 380443640874,
Сябер Дмитро Миколайович

Contact point:

dmitry.siaber@centrenergo.com, 380443640874,
Siaber Dmytro

Вид предмета закупівлі:

Товари

Main procurement category:

goods

Назва предмета закупівлі:

44110000-4 Конструкційні матеріали (Цемент
глиноземистий)

Title of the subject of purchase:

44110000-4 Construction materials (Aluminous
cement)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:44110000-4: Конструкційні матеріали

CPV:

DK 021:2015:44110000-4: Construction materials

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

44111200-3 Цемент
глиноземистий
(Інформація по
найменуванню та
кількість зазначена в
оголошенні та у додатку
№3 до Тендерної
документації)

ДК 021:2015:
44110000-4 —
Конструкційні
матеріали
CPV: 44110000-4

14 т

Україна,
Відповідно до
документації

до 31 грудня
2022

44111200-3 Цемент
глиноземистий
(Інформація по
найменуванню та
кількість зазначена в
оголошенні та у додатку
№3 до Тендерної
документації)

ДК 021:2015:
44110000-4 —
Конструкційні
матеріали
CPV: 44110000-4

10 т

Україна,
Відповідно до
документації

до 31 грудня
2022

Умови оплати:
Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів

Поставка
товару

Протягом 30 календарних днів
після підписання акту
приймання-передачі
Продукції.

Пiсляоплата 30

Календарні 100

Очікувана вартість предмета
закупівлі:

Розмір
оплати,
(%)

448 272,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис Сума

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Розмір мінімального кроку
пониження ціни:

4 482,72 UAH

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

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

25 липня 2022 18:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:

25 липня 2022 18:01

537926.4 UAH

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

