Відомості про предмет реалізації: металобрухт на об'єктах ВП "Північна електроенергетична система"ПрАТ "НЕК "Укренерго"

№ лоту

Лот
№001002272019-278

Назва вторинної сировини/
металобрухту

ГОСТ/ ДСТУ

Перелік вторинної сировини та металобрухту
Вид вторинної сировини/ металобрухту
Од.
Кількість
(за ГОСТ/ ДСТУ)
вим.
вторинної
сировини/
металобрухту

Місцезнаходження
вторинної сировини та
металобрухту (адреса,
назва об’єкту)

Відповідальна особа
(ПІБ, контактний
телефон, електронна
адреса)

ДСТУ 4121:2002

Вид 344

т

63,4

Брухт міді

ДСТУ 3211:2009

Мідь 13

т

19,4

Брухт сталевий негабаритний
великоваговий

ДСТУ 4121:2002

Вид 500

т

47,7

Брухт срібла

ДСТУ 2964_94

-

г

38,9

38750,
Полтавська обл.,
Полтавський р-н,
с. Щербані,
вул. Підстанційна, 1
ПС 330 кВ Полтава

Собко Андрій
Вадимович,
+38-044-249-16-90,
Sobko.av@ua.energy

крім того, металобрухт у складі вводів до автотрансформатору:
Брухт сталевий легковаговий

ДСТУ 4121:2002

Вид 501

т

Брухт міді

ДСТУ 3211:2009

Мідь 4

т

Брухт алюмінію

ДСТУ 3211:2009

Алюміній 2

т

Брухт латуні

ДСТУ 3211:2009

Латунь 22

т

1,059000000
0,322500000
0,050400000
0,527400000

Під час формування стартової ціни за окремими видами металобрухту в розрахунок прийнято наступні показники засміченості:
- Брухт сталі електротехнічної виду 344 – гранична норма засміченості 5%.
- Брухт міді виду Мідь 13 – гранична норма засміченості 6%.

38750,
Полтавська обл.,
Полтавський р-н,
с. Щербані,
вул. Підстанційна, 1
ПС 330 кВ Полтава

Інформація про
Порядок
власника майна та/або оформлення участі у
його
торгах, перелік
балансоутримувача,
документів, які
який здійснює продаж повинні надаватись
вторинної сировини /
Учасниками, та
металобрухту;
вимоги до їх
оформлення

ВП "Північна
електроенергетична
система"
ПрАТ "НЕК "Укренерго

Металобрухт у складі автотрансформатору АТДЦТН-125000/330/110 (АТ-1), зав.№72405
Брухт сталі електротехнічної

Додаткова інформація (за необхідності)

Собко Андрій
Вадимович,
+38-044-249-16-90,
Sobko.av@ua.energy

Разом з поданням
цінової пропозиції
Учасники надають
документи, необхідні
для участі в торгах,
відповідно до
переліку, наданому в
оголошенні

Дата проведення
аукціону

06.09.2019

Початкова ціна
Крок електронних Розмір гарантійного
Істотні умови
реалізації вторинної торгів (аукціонів),
внеску, що
договору купівлісировини /
що визначається в
визначається в
продажу або
металобрухту, грн. діапазоні від 1 до діапазоні від 3 до
проект
10 відсотків
10 відсотків
відповідного
початкової ціни
початкової ціни
договору купівліреалізації
реалізації вторинної
продажу
вторинної
сировини /
вторинної
сировини/
металобрухту
сировини/
металобрухту
металобрухту

2 425 657,40 грн.
24 256,58 грн.
(в т.ч. ПДВ 63,31 грн. (1% від початкової
на брухт срібла)
ціни реалізації)

242 565,74 грн.
(10% від початкової
ціни реалізації)

Проект договору
купівлі-продажу
надано в
оголошенні

