ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
1. Найменування замовника: Державне підприємство «Науково-виробниче об'єднання
«Павлоградський хімічний завод»
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 14310112
3. Місцезнаходження замовника: вул. Заводська, 44, м. Павлоград, Дніпропетровської обл., 51402,
Україна
4. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:
Черепов Сергій Андрійович – голова тендерного комітету ДП «НВО «ПХЗ»; Україна,
м. Павлоград, вул. Заводська, 44, кімн. 27, тел./факс: (0563) 211-959, e-mail: tender@pkhz.dp.ua
5. Конкретна назва предмета закупівлі:
Лот №1 Комплектуючі для устаткування ємності змішування кр. 088-0000-0001-00СБ,
Лот №2 Комплектуючі змішувача горизонтального СГ-150 кр. 00000-017769-00
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):
44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску,
7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску,
Лот №1 Комплектуючі для устаткування ємності змішування кр. 088-0000-0001-00СБ:
Ротор – 1 шт.;
Люк – 1 шт.;
Затвор шаровий Ду 50 із пневматичним керуванням – 3 шт.;
Затвор шаровий Ду 150 – 1 шт.
Лот №2 Комплектуючі змішувача горизонтального СГ-150 кр. 00000-017769-00:
Ротор – 1 шт.;
Люк – 1 шт.;
Затвор шаровий Ду 50 із пневматичним керуванням – 10 шт.;
Затвор шаровий Ду 150 – 1 шт.
8. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
склад Покупця, м. Павлоград, вул. Заводська, 44
9. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Поставка устаткування не пізніше
50 робочих днів для Лота №1 та не пізніше 70 робочих днів для Лота №2 з моменту підписання
договору
10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: –
11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: –
12. Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для
визначення показників інших критеріїв оцінки: Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100
13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 04.04.2017р. до 1000 год.
14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): –
15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): –
16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 04.04.2017р. об 1100 год.
17. Дата та час проведення електронного аукціону: –
18. Строк, на який укладається рамкова угода: –
19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: –
Голова тендерного комітету

С. А. Черепов

