ОРГАНІЗАТОР

АТ «Укрзалізниця» ЄДРПОУ 40075815

АДРЕСА
НАЗВА ЛОТУ
КІЛЬКІСТЬ БРУХТУ, т
НОМЕР ЛОТУ

03680, м.Київ, вул. Єжи Ґедройця (Тверська), 5
БРУХТ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ, ВИД 501
2 769,278
196Б
№
з/п

Назва філії-балансоутримувача

ХАРАКТЕРИСТИКА
1

Регіональна філія "Одеська залізниця"

Вид
металобрухту
згідно ДСТУ
4121-2002
ВИД 501

Всього:

ПОЧАТКОВА ВАРТІСТЬ ЛОТУ, грн
КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ КОНКУРСНИХ
ПРОПОЗИЦІЙ
ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ З
МАЙНОМ
МІНІМАЛЬНИЙ КРОК АУКЦІОНУ
РОЗМІР КОМІСІЙНОЇ ВИНАГОРОДИ
РОЗМІР ГАРАНТІЙНОГО ВНЕСКУ
КІНЦЕВИЙ СТРОК СПЛАТИ
ГАРАНТІЙНОГО ВНЕСКУ ОПЕРАТОРУ
ТОРГІВ
УЧАСНИКИ ТОРГІВ
ВИМОГИ ЩОДО КІЛЬКОСТІ
ЗАРЕЄСТРОВАНИХ УЧАСНИКІВ
АУКЦІОНУ
ТЕРМІН ПРИЙНЯТТЯ ЗАЯВ ПРО УЧАСТЬ
У ВІДКРИТИХ ТОРГАХ
ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ
ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ

Кількість, т
2 769,278

2 769,278

10 529 930,36
Найвища ціна
Для ознайомлення з активом необхідно подати заявку
1%
1%
10% від початкової вартості лоту
Гарантійний внесок може вважатися сплаченим з моменту
його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо
це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення
строку подання цінових пропозицій
Юридичні та фізичні особи-підприємці
Аукціон не може вважатися таким, що відбувся, у разі
відсутності кроку аукціону, або якщо для участі в торгах було
зареєстровано лише одного учасника
Дата початку прийому заяв відповідає даті публікації
оголошення про аукціон
Точний час початку проведення аукціону вказується на вебсайті оператора торгів після завершення прийому
пропозицій
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Кожний учасник відкритих електронних торгів (аукціону) погоджується з Регламентом
проведення торгів (аукціонів) з передачі майна (активів), який розміщений на веб-сайті оператора
відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому
оператору відкритих торгів (аукціону) винагороду за проведення аукціону.
З подачею цінової пропозиції (Форма цінової пропозиції), Учасником необхідно надати
наступний перелік документів для участі в торгах:
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

Закрита початкова цінова пропозиція (форма цінової пропозиції);
Копія статуту або іншого установчого документу;
Оригінал або копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (крім бюджетних установ, організацій тощо, які
повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевих бюджетів) або
Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань;
Витяг з реєстру платників податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ), або витяг
з реєстру платників єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку). У разі
відсутності відповідних документів Учасник надає інший документ, який підтверджує сплату
податків і зборів (обов`язкових платежів) згідно вимог чинного законодавства;
Копія документа (протокол загальних зборів засновників, довіреність тощо), що визначає
повноваження особи, яка підписує договір;
Довідка в довільній формі, яка містить відомості про юридичну особу з зазначенням
банківських реквізитів, електронної пошти та номеру факсу;
Лист-згода з проектом договору в довільній формі (на фірмовому бланку);
Кінцева цінова пропозиція (надається Переможцем протягом 1 робочого дня після аукціону).
УМОВИ ДИСКВАЛІФІКАЦІЇ УЧАСНИКА, ЩО ВИЗНАЧЕНИЙ ПЕРЕМОЖЦЕМ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ

▪

▪

▪
▪
▪

Юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) є резидент держави,
визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною
Радою України державою-агресором;
Особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України)
або країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню
доходів, одержаних злочинним шляхом;
Учасник, у встановленому законом порядку, визнаний банкрутом та/або відносно нього
відкрита ліквідаційна процедура;
Наявність заборгованості Учасника за раніше укладеними договорами зберігання нафто понад
три місяці;
Учасник, якій раніше приймав участь в аукціоні АТ «Укрзалізниця» та:
• не підписав протокол електронного аукціону двічі поспіль;
• не уклав договір з Організатором торгів;
• не виконав істотні умови договору.
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