Відомості про предмет реалізації: металобрухт та вторинна сировина, що утворилися на об'єктах ВП "Дніпровська електроенергетична система", ДП "НЕК "Укренерго" в результаті виробничо-господарської діяльності

№ лоту

Назва вторинної сировини/ металобрухту

Лот
№001002272019-231 Мідь
Алюміній

ГОСТ/ ДСТУ

Вид вторинної
сировини/
металобрухту (за
ГОСТ/ ДСТУ)

Перелік вторинної сировини та металобрухту
Од. Кількість вторинної Місцезнаходження вторинної сировини та металобрухту
вим.
сировини/
(адреса, назва об’єкту)
металобрухту

Металобрухт у нерозібраному обладнанні
ДСТУ 3211:2009

Мідь 13

кг

ДСТУ 3211:2009

Алюміній 25

кг

5 305,72
4 313,73

ПС 330кВ "Дніпровська" (Дніпропетровська обл.,
Дніпропетровський р-н, с.Дороге, вул. Войцехова,2) - ПС
330кВ "Кам'янська" (Дніпропетровська обл.,
Дніпропетровський р-н, с.Світле, Балка Расоловата,2)

Відповідальна особа
(ПІБ, контактний
телефон, електронна
адреса)

Додаткова інформація (за необхідності)

Соловей Дмитро
Михайлович,
+38-044-249-17-98,
Solovei.DM@ua.energy

18 527 м. в ґрунті між ПС 330кВ «Дніпровська»
та ПС 330кВ «Кам’янська»; 422 м. в каналізації.
( ПС 330кВ «Дніпровська»- 287 м. (колодязь
кабельної каналізації – кімната зв’язку), ПС
330кВ «Кам’янська» - 135 м. (колодязь кабельної
каналізації – кімната зв’язку) Загальна довжина
кабелю: 18 949 м.

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 "Дніпровська
електроенергетична
система"
ДП "НЕК "Укренерго"

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

Дата проведення
аукціону

Почат-кова ціна
реалізації вторинної
сировини /
металобрухту, грн.

02.08.2019

721 577,92 грн. без
ПДВ

Крок електронних Розмір гарантійного
Істотні умови
торгів (аукціонів),
внеску, що
договору купівліщо визначається в
визначається в
продажу або
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

7 215,78 грн.
(1% від початкової
ціни реалізації)

72 157,79 грн.
(10% від початкової
ціни реалізації)

Проект договору
купівлі-продажу
надано в
оголошенні

