ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2020-01-14-000480-a

1.

Найменування замовника:

РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА
ЗАЛІЗНИЦЯ"

2.

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

40081195

3.

Місцезнаходження замовника:

79000, Україна, Львівська обл. обл., Львів, Lviv

4.

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

Порохнавець Оксана Михайлівна,
(032)226-19-80, elzakup.nh@railway.lviv.ua
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4 . Вид предмета закупівлі:

Товари

5. Конкретна
6. Коди відповідних
назва предмета класифікаторів предмета
закупівлі
закупівлі (за наявності)

7. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

8. Місце
поставки товарів
або місце
виконання робіт
чи надання
послуг

9. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Валик люка

ДК 021:2015: 34630000-2 —
Частини залізничних або
трамвайних локомотивів чи
рейкового рухомого складу;
обладнання для контролю
залізничного руху

1200 шт

79025, Україна,
Львівська обл.,
Львів, вул.
Широка, 2

до 31 грудня
2020

Накладка
буксового
прорізу

ДК 021:2015: 34630000-2 —
Частини залізничних або
трамвайних локомотивів чи
рейкового рухомого складу;
обладнання для контролю
залізничного руху

2400 шт

79025, Україна,
Львівська обл.,
Львів, вул.
Широка, 2

до 31 грудня
2020

Валик підвіски
гальмівного
башмака

ДК 021:2015: 34630000-2 —
Частини залізничних або
трамвайних локомотивів чи
рейкового рухомого складу;
обладнання для контролю
залізничного руху

2000 шт

79025, Україна,
Львівська обл.,
Львів, вул.
Широка, 2

до 31 грудня
2020

91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія

Опис

Тип оплати

Період,
(днів)

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Поставка
товару

Джерело фінансування закупівлі: кошти
Пiсляоплата 30
підприємства. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ
ОПЛАТИ: Розрахунки проводяться у
безготівковій формі: Для платників ПДВ:
- за наявності підписаного сторонами
цього договору акта приймання-передачі
товару, видаткової накладної, товарнотранспортної накладної оплата
здійснюється Покупцем протягом 30
(тридцяти) банківських днів з дати
реєстрації Постачальником податкової
накладної/розрахунку коригування в
Єдиному реєстрі податкових накладних,
оформленої та зареєстрованої згідно
вимог чинного законодавства. Для
неплатників ПДВ: - Покупець здійснює
оплату протягом 30 (тридцяти)
банківських днів від дати підписання
акта приймання-передачі товару,
видаткової накладної, товаротранспортної накладної.. Усі платіжні
документи за договором оформлюються з
дотриманням законодавства.
Постачальник надсилає Покупцеві
рахунок протягом 3 (трьох) банківських
днів з дня поставки товару. Датою
оплати вважається дата перерахування
Покупцем коштів на рахунок
Постачальника.

10. Розмір бюджетного призначення за
кошторисом або очікувана вартість
предмета закупівлі:

Банківські 100

694 120,00 UAH

102. Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)
11. Розмір мінімального кроку пониження
ціни:

6 941,00 UAH

12. Математична формула, яка буде
застосовуватися при проведенні
електронного аукціону для визначення
показників інших критеріїв оцінки:

відсутня

13. Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

05 лютого 2020 17:00

14. Розмір забезпечення тендерних
пропозиції (якщо замовник вимагає його
надати):

відсутній

15. Вид забезпечення тендерних
пропозиції (якщо замовник вимагає його
надати):

відсутній

Опис

Сума

832944 UAH

16. Дата та час розкриття тендерних
пропозицій

06 лютого 2020 13:13 , після завершення
електронного аукціону

17. Дата та час проведення електронного
аукціону:

06 лютого 2020 12:52

18. Строк, на який укладається рамкова
угода:

відсутній

19. Кількість учасників, з якими буде
укладено рамкову угоду:

відсутня

