ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2021-11-25-004731-b

Найменування замовника:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР
ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"

Purchasing body:

Limited Liability Company Gas Transmission System
Operator of Ukraine

Категорія замовника:

Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній
або декількох окремих сферах господарювання

Kind:

A legal entity that operates in one or more specific
business areas

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

42795490

National ID:

42795490

Місцезнаходження замовника:

проспект Гузара Любомира, будинок 44, Київ,
Київська область, 03065, Україна

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

Ховхун Наталія Вікторівна, KHOVKHUNNV@TSOUA.COM, 380442397845

Contact point:

KHOVKHUN-NV@TSOUA.COM, 380442397845,
Khovkhun Nataliya

Вид предмета закупівлі:

Послуги

Main procurement category:

services

Назва предмета закупівлі:

Послуги з ремонту і технічного обслуговування
техніки (Технічне обслуговування вузлів одоризації
газу ГРС)

Title of the subject of purchase:

Repair and maintenance services of machinery
(Maintenance services of gas odorisation units at GDS)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:50530000-9: Послуги з ремонту і
технічного обслуговування техніки

CPV:

DK 021:2015:50530000-9: Repair and maintenance
services of machinery

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

Технічне
обслуговування
вузлів одоризації
газу ГРС

ДК 021:2015:
50530000-9 — Послуги з
ремонту і технічного
обслуговування техніки
CPV: 50530000-9

1 посл.

Україна,
Відповідно до
документації

до 31 грудня
2022

Умови оплати:
Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів

Iнша подія

На підставі актів
наданих послуг

Пiсляоплата 30

Календарні 100

Очікувана вартість предмета
закупівлі:

Розмір оплати,
(%)

12 730 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис Сума

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

15276000 UAH

Розмір мінімального кроку
пониження ціни:

127 300,00 UAH

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

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

29 грудня 2021 17:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:

29 грудня 2021 17:00

Дата та час проведення
електронного аукціону:

19 січня 2022 12:28

Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:

Згідно вимог п. 4.10 Розділу І тендерної документації
та Додатку 6.1. до тендерної документації

Розмір надання забезпечення
пропозицій учасників:

380000 UAH

Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю:

Згідно вимог п. 4.11 Розділу І тендерної документації
та Додатку 6.2. до тендерної документації

