
ОГОЛОШЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ 

1.  Найменування  замовника: КНП  «Міська  лікарня  №2»  Краматорської  міської
ради

1.1.  Місцезнаходження   замовника: Донецька  область,  м.  Краматорськ,  вул.
Дніпровська,14

1.2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 01990795

1.3.  Категорія  замовника: підприємства  зазначені  у  пункті  3  частини  першої
статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником
(у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та
назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів)
(за  наявності). «Електрична  енергія  ((код  ДК  021:2015  –  09310000-5),електрична
енергія)  ДК  021:2015-  «Єдиний  закупівельний  словник»,  код  СPV –09310000-5
«Електрична енергія».

3. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 404 000 кВт*год
 
3.1. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Донецька

область, м. Краматорськ, вул. Дніпровська,14.
4. Очікувана вартість предмета закупівлі. 2 570 000,00 грн. (Два мільйона п'ятсот

сімдесят тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ,  в тому числі:
- кошти місцевого бюджету – 2 420 000,00 грн.;
- кошти власного бюджету – 150 000,00 грн. 

5. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 31.12.2022 р.
6. Кінцевий  строк  подання  тендерних  пропозицій. 16.01.2022  р.  до 00:00 за

Київським часом

7. Умови оплати: 
Оплата після події:  поставка товару 
Тип оплати:  післяоплата
Розмір оплати:  100% 
Період (днів):  10 (банківські) 
Опис:  Розрахунковим періодом за цим Договором є календарний місяць. Розрахунки за

товар  здійснюються  за  фактом  постачання  товару.  Оплата  електричної  енергії  за
розрахунковий період здійснюється Споживачем у строк протягом 10 (десяти) банківських
днів з моменту підписання Споживачем акту прийому-передачі електричної енергії. У разі
затримки бюджетного фінансування розрахунок за Товар здійснюється протягом 7 (семи)
банківських днів з дня отримання Споживачем бюджетного призначення на фінансування
закупівлі на свій реєстраційний рахунок. 

8.  Мова  (мови),  якою  (якими)  повинні  готуватися  тендерні  пропозиції:  Під  час
проведення  процедур  закупівель  усі  документи,  що  готуються  замовником,
викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі
документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст,
викладений українською мовою.

Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень
та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються,
передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами
та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування.



Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською
мовою, крім  тих випадків коли використання букв та символів української мови
призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно адреси мережі "інтернет",
адреси  електронної  пошти,  торговельної  марки  (знаку  для  товарів  та  послуг),
загальноприйняті міжнародні терміни).

Тендерна  пропозиція  та  усі  документи,  що  мають  відношення  до  неї,
складаються українською мовою.

У  разі  надання  документів,  які  необхідні  для  формування  тендерної
пропозиції  учасника,  виданих  відповідними  установами,  підприємствами,
організаціями  російською  мовою,  такі  документи  не  потребують  перекладу
українською мовою.

 В  іншому  випадку,  у  разі  надання  учасником  будь-яких  документів  іншою
іноземною  мовою,  такі  документи  повинні  мати  автентичний  переклад  на
українську мову. 

Переклад  повинен  бути  посвідчений  учасником  торгів,  або  посвідчений
нотаріально (на розсуд учасника).;

9. Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник
вимагає його надати). не передбачено;

10. Дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення
відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону «Про
публічні закупівлі». не передбачено.;

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах
від 0,5 відсотка до 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях: 0,5%
від очікуваної вартості закупівлі – 12 850,00 грн.;

12. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування) не
передбачено.

Голова тендерного комітету                                                   Г.І.Юськова


