ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2021-03-05-006806-c

Найменування замовника:

Одеський державний екологічний університет

Purchasing body:

Odessa State Environmental University

National ID:

26134086

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

26134086

Місцезнаходження замовника:

65016, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул.
Львівська, 15

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

Валентина Миколаївна Бондаренко, +380482427765,
finance@odeku.edu.ua

Contact point:

Valentyna Bondarenko

Вид предмета закупівлі:

Товари

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

Електрична енергія

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія

Назва
предмета
закупівлі

Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі
(за наявності)

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 (для
гуртожитків)

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

520000 кіловатгодина

65016, Україна,
Одеська область,
м.Одеса, вул.
Львівська, 15

до 31 грудня
2021

Електрична
енергія (для
гуртожитків)

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

180000 кіловатгодина

65114, Україна,
Одеська область,
Одеса, вул.
Академіка
Корольова, 26

до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів

Поставка
товару

Оплата вартості обсягу електричної
енергії за розрахунковий період
здійснюється протягом 14-ти
банківських днів з моменту
отримання рахунку на оплату та Акту
прийняття-передавання товарної
продукції, підписаного Сторонами.
Payment for electricity consumption is
made by the Consumer by transferring
funds to the current account of the
Supplier within 14 banking days from
the date of receipt of the invoice for
payment and the acceptance and
handing-over certificate signed by the
Parties.

Пiсляоплата 14

Банківські 100

Розмір бюджетного призначення за
кошторисом або очікувана вартість
предмета закупівлі:

1 176 000,00 UAH

Розмір мінімального кроку
пониження ціни:

23 520,00 UAH

Математична формула, яка буде
застосовуватися при проведенні
електронного аукціону для
визначення показників інших
критеріїв оцінки:

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

05 квітня 2021 01:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

Розмір забезпечення тендерних
пропозиції (якщо замовник вимагає
його надати):

35 000,00 UAH

Вид забезпечення тендерних
пропозиції (якщо замовник вимагає
його надати):

Електронна гарантія

Дата та час розкриття тендерних
пропозицій

відсутній

Дата та час проведення
електронного аукціону:

11 травня 2021 15:27

Строк, на який укладається рамкова
угода:

відсутній

Розмір
оплати,
(%)

Кількість учасників, з якими буде
укладено рамкову угоду:

відсутня

