ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2021-11-25-007633-a

Найменування замовника:

АТ "АТ "Укргазвидобування" в особі філії "УГВСервіс""

Purchasing body:

JSC Ukrgasvydobuvannya UGV-Service

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:

40444061

National ID:

40444061

Місцезнаходження замовника:

вул. Грабчака, 4а, Полтава, Полтавська область,
36021, Україна

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

Світлана Анікєєва, svitlana.anikieieva@ugv.com.ua,
+380955492668

Contact point:

svitlana.anikieieva@ugv.com.ua, +380955492668,
Svitlana Anikieieva

Вид предмета закупівлі:

Товари

Main procurement category:

goods

Назва предмета закупівлі:

УГВ-Сервіс 21Т-319_Автомобіль
вантажопасажирський 5 місний фургон 4*4 з
підсиленим кузовом; 34130000-7 Мототранспортні
вантажні засоби за ДК 021:2015 Єдиного
закупівельного словника

Title of the subject of purchase:

UGV-SERVICE 21T-319_Passenger car 5-seater van 4*4
with the strengthened body; CPV: 34130000-7 Motor
vehicles for the transport of goods

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:34130000-7: Мототранспортні вантажні
засоби

CPV:

DK 021:2015:34130000-7: Motor vehicles for the
transport of goods

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

Автомобіль
вантажопасажирський
5 місний фургон 4*4 з
підсиленим кузовом;
34130000-7
Мототранспортні
вантажні засоби за ДК
021:2015 Єдиного
закупівельного
словника

ДК 021:2015:
34130000-7 —
Мототранспортні
вантажні засоби
CPV: 34130000-7

1 штуки

39420, Україна,
Полтавська область,
Полтавський р-н.,
Машівська
територіальна
громада, с.
Базилівщина, вул.
Миру, 1а, БВТЗтаК
(«База виробничотехнічного
забезпечення та
комплектації») філії
"УГВ-Сервіс"

до 31
березня
2023

Умови оплати:
Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів

Поставка
товару

оплата по факту поставки
протягом 30 (тридцяти)
календарних днів з дати
підписання видаткової накладної
або акту приймання – передачі
товару та пред’явлення
Постачальником рахунку на
оплату.

Пiсляоплата 30

Календарні 100

Очікувана вартість предмета
закупівлі:

Розмір
оплати,
(%)

3 486 128,90 UAH

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис Сума

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Розмір мінімального кроку
пониження ціни:

104 000,00 UAH

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

відсутня

3486128.9 UAH

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

28 грудня 2021 09:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:

28 грудня 2021 09:03

Дата та час проведення
електронного аукціону:

24 січня 2022 13:22

Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:

відсутні

Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю:

Замовник вимагає надання забезпечення виконання
договору про закупівлю переможцем тендеру у
вигляді банківської гарантії/стендбай акредитиву у
відповідності до додатку №8.1 до тендерної
документації або у формі грошових коштів у розмірі
5% від загальної вартості договору про закупівлю.
Умови повернення, вимоги до банків та інші умови
щодо забезпечення виконання договору про
закупівлю наведені у п.9 Розділу І. Загальні
положення, п.6 Розділу VІ. Результати тендеру та
укладання договору про закупівлю та додатку 8.1 до
тендерної документації.

