ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2021-11-03-001810-b

Найменування замовника:

ДП ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУГАНСЬКИЙ
РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

04725935

Місцезнаходження замовника:

вулиця Соборна, будинок 21, місто Лисичанськ,
Луганська область, 93100, Україна

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

Чумаченко Яна Геннадіївна, lisfil08@ukr.net,
+380645173472

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Природний газ, код ДК 021:2015-09120000-6 Газове
паливо

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:09120000-6: Газове паливо

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

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

Природний газ

ДК 021:2015:
09123000-7 —
Природний газ

8468 м.куб

93100, Україна,
Луганська
область, місто
Лисичанськ,
вулиця Соборна,
будинок 21

від 01 січня
2022
до 31 грудня
2022

Умови оплати:
Подія

Опис

Тип
оплати

Період,
(днів)

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Дата
виставлення
рахунку

Оплата газу здійснюється шляхом
перерахування грошових коштів
на банківський рахунок
Постачальника у розмірі 100%
місячної вартості за природний
газ до 25 числа місяця, що
передує місяцю поставки
природного газу згідно рахунку
(протягом 5 банківських днів).

Очікувана вартість предмета
закупівлі:

Аванс

5

Банківські 100

338 720,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис Сума

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

338720 UAH

Розмір мінімального кроку
пониження ціни:

1 693,60 UAH

Математична формула для
розрахунку приведеної ціни (у разі її
застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

19 листопада 2021 08:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:

22 листопада 2021 14:21 , після завершення
електронного аукціону

Дата та час проведення
електронного аукціону:

22 листопада 2021 13:46

Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:

відсутні

Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю:

відсутні

