ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2021-04-08-008345-b

Найменування замовника:

Банкнотно-монетний двір Національного банку
України

Категорія замовника:

Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

21575489

Місцезнаходження замовника:

02222, Україна, Київська обл., Київ, м.Київ, вул.
Пухівська, 7, Банкнотно-монетний двір

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

Голіков Дмитро Миколайович, +380445311123,
DMYTRO_HOLIKOV@BANK.GOV.UA

Вид предмета закупівлі:

Товари

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

Калібратор Fluke 718 300G або еквівалент

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:38340000-0: Прилади для вимірювання
величин

Назва
предмета
закупівлі

Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі
(за наявності)

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки
товарів або
місце виконання
робіт чи
надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Калібратор
Fluke
718 300G або
еквівалент

ДК 021:2015:
38341300-0 — Прилади
для вимірювання
електричних величин

1 шт.

02232, Україна,
Київська область,
Київ, Пухівська, 7

до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Поставка
товару

Оплата здійснюється за фактично
прийнятий товар протягом 20
(двадцяти) банківських днів від
дати підписання уповноваженими
особами Сторін акта про
приймання-передавання товару.

Пiсляоплата 20

Банківські 100

Розмір бюджетного призначення за
кошторисом або очікувана вартість
предмета закупівлі:

99 500,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис

Сума

Інше

Кошти Національного банку України

99500 UAH

Розмір мінімального кроку
пониження ціни:

550,00 UAH

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

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

26 квітня 2021 12:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

Дата та час розкриття тендерних
пропозицій

відсутній , після завершення електронного аукціону

Дата та час проведення
електронного аукціону:

відсутній

Строк, на який укладається рамкова
угода:

відсутній

Кількість учасників, з якими буде
укладено рамкову угоду:

відсутня

Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:

відсутні

Розмір надання забезпечення
пропозицій учасників:

2000 UAH

Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю:

відсутні

