ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2020-01-14-002272-c

Найменування замовника:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ПОЛТАВАГАЗ"

Purchasing body:

Joint Stock Company "Operator of the gas
distribution system Poltavagaz"

National ID:

03351912

2.

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

03351912

3.

Місцезнаходження замовника:

36000, Україна, Полтавська обл., Полтава,
Володимира Козака, 2А

4.

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

Коваленко Наталія Олександрівна,
380532563125, kovalenko@poltavagaz.com.ua

Contact point:

Kovalenko Natalia Aleksandrovna

1.

41. Вид предмета закупівлі:

Послуги

5. Конкретна
назва предмета
закупівлі

6. Коди відповідних
класифікаторів
предмета 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

Повірка
промислових
лічильників
природного газу

ДК 021:2015:
50410000-2 — Послуги
з ремонту і технічного
обслуговування
вимірювальних,
випробувальних і
контрольних приладів
CPV: 50410000-2

786 штуки

до 31 грудня
36000, Україна,
2020
Полтавська область,
Полтавська обл. ,
надаються на базі
Замовника в лабораторії
по повірці промислових
лічильників природного
газу АТ «Полтавагаз»
(м.Полтава, вул.
Володимира Козака 2 А)

91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія

Надання послуг

Опис

Тип оплати

Період, (днів)

Аванс

5

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

Тип днів

Розмір оплати, (%)

Банківські 100
1 209 402,65 UAH

102. Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Опис

Сума

1209402.65 UAH

11. Розмір мінімального кроку пониження
ціни:

12 094,03 UAH

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

відсутня

13. Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

14 лютого 2020 14:00

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

0,00 UAH

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

відсутній

16. Дата та час розкриття тендерних
пропозицій

14 лютого 2020 14:02

17. Дата та час проведення електронного
аукціону:

відсутній

18. Строк, на який укладається рамкова
угода:

відсутній

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

відсутня

