
ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів 

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 2" КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави 
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

01990795

Місцезнаходження замовника: вул. Дніпровська, 14, м. Краматорськ, Донецька
область, 84306, Україна

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

Оксана  Лисицька,  oksana2005lisa@gmail.com,
+380671527720

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Бензин А-92 (код ДК 021:2015 – 09130000-9 
                                                                                              «Нафта і дистиляти»)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистиляти

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

Бензин А-92 ДК 021:2015: 7500 літрів 84306, Україна, до 31 грудня
091300000-9 - Донецька 2022
Нафта і дистиляти область,

Краматорськ,
вул. Дніпровська
,14

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір 
оплати, 
(%)



Поставка 
товару

Розрахунки  проводяться  шляхом
безготівкової  оплати  Замовником  після
отримання  товару,  протягом  30
календарних  днів.  У  разі  затримки
фінансування  від  НСЗУ  розрахунок  за
виконані  послуги  здійснюється  на
протязі  10  робочих  днів  з  дати
отримання  Замовником   коштів  на
фінансування  закупівлі  на  свій
реєстраційний рахунок.

Пiсляоплата 30 Календар
ні

100

Очікувана вартість предмета
закупівлі:

240 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) 240 000,00 UAH

Розмір мінімального кроку
пониження ціни:

1 200,00 UAH

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

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних 
пропозицій:

10 лютого 2022 00:00

Мова тендерної пропозиції: українська

Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:

Визначається електронною системою закупівель

Дата та час проведення
електронного аукціону:

Визначається електронною системою закупівель

Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:

відсутні

Розмір та умови надання 
забезпечення виконання договору
про закупівлю:

Відсутні

Уповноважена особа                                                                     Оксана Лисицька


