ОГОЛОШЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРОДАЖУ ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ
«АММОНИТУ 6ЖВ -200» (ГОСТ 21984-76)
1. Замовник
1.1. Підприємство виконавець продажу: Державне підприємство «Наукововиробниче об'єднання «Павлоградський хімічний завод» (ДП «НВО «ПХЗ»)
− Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14310112
− Місцезнаходження: вул. Заводська, 44, м. Павлоград, Дніпропетровської
обл., 51402, Україна
− Реєстраційний рахунок замовника:
р/р №260065167 в АБ «УКРГАЗБАНК» м. Київ МФО 320478
р/р №26004000006677 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» м. Київ
МФО 300614 код 14310112, ІПН 143101104104, № свід. 200104507
1.2. Уповноважена посадова особа замовника (виконавця продажу): для
здійснювання зв'язку з учасниками: – начальник комерційного відділу ДП
«НВО «ПХЗ» Цимай С.І.;
адреса: Україна, м. Павлоград, вул. Заводська, 44, кабінет комерційного
директора №51 або №65, тел.(0563)-211-324, тел/факс(0563)-211-315, E-mail:
pko@pkhz.dp.ua.
1.3. Головний розпорядник продажу: Державне підприємство «Наукововиробниче об'єднання «Павлоградський хімічний завод», ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ: 14310112.
2. Адреса веб-порталу, на якому розміщується інформація про продаж: –
www.ric-phz.com.ua.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується
інформація про продаж: Prom.ua, www.zakupka.com.
4. Інформація про предмет продажу.
4.1. Предмет закупівлі: вибухова речовина (ВР) Аммонит 6ЖВ -200
(ГОСТ 21984-76), у вигляді патронів діаметром 32 або 36 мм.

4.2. Кількість товару: 200 тн.
4.3. Ціна за одиницю товару: 95 833,00 грн./тн. без ПДВ.
4.4. Місце поставки, та умови поставки: ЕХW (інкотермс 2010), склад
ДП «НВО «ПХЗ».
5. Вимоги щодо покупця товару:
5.1. Наявність дозволу на закупівлю ВР від УПД ГУНП України.
5.2. Наявність спеціалізованих транспорту та приміщень для зберігання ВР,
або договорів оренди, послуг зі спеціалізованими підприємствами на
зберігання ВР.
6. Умови поставки
6.1.Самовивіз (за умов наявності у покупців обладнаного автомобільного
транспорту, а також дозволу для перевезення небезпечного вантажу,
наявність охорони).
6.2. Можливо транспортування ВР, як послуга з боку ДП «НВО «ПХЗ».
7. Умови сплати:
7.1. Передплата.
8. Проведення продажу:
8.1. Місце: ДП «НВО «ПХЗ», вул. Заводська, 44, м. Павлоград,
Дніпропетровської обл., 51402, Україна, кабінет №51 або №65.
8.2. Дата – 24.10.2016 р. – 1100 годин.
9. Додаткова інформація:
9.1.Засіб зв’язку для отримання додаткової інформації тел.(0563)-211-324,
тел/факс(0563)-211-315, E-mail: pko@pkhz.dp.ua.
9.2.Потенційні учасники, на дату проведення продажу ВВ, повинні надати
документі згідно п.5., та проект договору.
9.3. ДП «НПО «ПХЗ» має спеціалізований автотранспорт, усі необхідні
документи для перевезення небезпечного вантажу, супроводження і охорони.
9.4.Вартість доставки и супроводження сплачується додатково.
9.5. Строк поставки товару на протязі 15 днів з моменту подання заявки.
Директор комерційний

В.М. Кирилов

