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: Аммонія нітрат (селітра аміачна) ДСТУ 7370:2013, селітра
аміачна марки Б ГОСТ 2-2013
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 24410000-1 Азотні добрива
7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
24410000-1 Азотні добрива, Аммонія нітрат (селітра аміачна) ДСТУ 7370:2013, селітра аміачна
марки Б ГОСТ 2-2013 – 6000,00 тн
8. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
1. Станція призначення — поставки з/д транспортом:
ст. Павлоград 1, Придніпровської з/д. Код станції — 454502; Код підприємства — 3943;
2. На адресу підприємства — поставка автотранспортом: Дніпропетровська обл., м. Павлоград,
вул. Заводская, 44
9. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: поставка рівномірно по місяцях або
на умовах обумовлених в договорі
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: 11.12.2018р. 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: 11.12.2018р. 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

