ОГОЛОШЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРОДАЖУ
ЕМУЛЬСІЙНИХ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН МАРКИ «ЕРА»
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 космічне агентство України за ЄДРПОУ: 00041482
− Державне підприємство «Науково-виробниче 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 закупівлю: Prom.ua, www.zakupka.com.

4. Інформація про предмет продажу.
4.1. Предмет продажу: Емульсійні вибухові речовини наливні (ЕВР) марки
«ЕРА».
4.2. Кількість товару: 1000 тн (партіями від 15 до 20 тн).
4.3. Ціна за одиницю товару: 12 000,00 грн./тн. без ПДВ.
4.4. Місце поставки, та умови поставки: ЕХW (інкотермс 2010)

склад

ДП «НВО «ПХЗ».
4.5. Інформація про ЕВР марки «ЕРА»: – виготовлюється з використанням
змішувально-заряджальних машин (МЗЗ) на місцях проведення вибухових
робіт.

При

цьому,

МЗЗ

повинні

бути

обладнанні

технологічним

устаткуванням для транспортування, змішування окремих напівфабрикатів,
які не є вибуховими, у вигляді окислювальної фази, гранульованої аміачної
селітри, емульсійного напівфабрикату, або алюмінієвого порошку

та

технологічних домішок.
− ЕВР марки «ЕРА» утворюється у свердловині після спорядження суміші

напівфабрикатів та домішок з вибраними співвідношеннями з МЗЗ, через 2030 хвилин. Підклас небезпеки за токсичністю 3.
− У готовому вигляді ЕВР марки «ЕРА» відноситься до вибухових речовин

підкласу 1.5 і ініціюється від проміжного детонатору, згідно технічної
документації.
5. Вимоги щодо покупця товару:
5.1. Наявність дозволу на закупівлю вибухових речовин від УПД ГУНП
України.
5.2. Наявність спеціалізованих МЗЗ, які забезпечуватимуть безпечне
транспортування напівфабрикатів по дорогах загального користування та
виготовлення ЕВР марки «ЕРА» на місцях застосування, проведення
вибухових робіт.
5.3. Наявність компетенції, або залучення фахових організацій, з проведення
екологічного

моніторингу

навколишнього

використання ЕВР марки «ЕРА».

середовища

на

місцях

6. Умови поставки
6.1.Самовивіз.
6.2. Можливо надання послуг покупцю з доставки та виготовлення ЕВР
марки «ЕРА» з боку ДП «НВО «ПХЗ».
− ДП «НВО «ПХЗ» має можливість транспортування по дорогах загального

користування та виготовлення ЕВР марки «ЕРА» на місцях застосування з
використанням МЗЗ типу UMS-11, УМЗ-2008, SMS К-8/7. Також, ДП «НВО
«ПХЗ» може виконати процедури з екологічного моніторингу та виконати
технічний супровід використання ЕВР марки «ЕРА».
6.3. Строк поставки продукції протягом 15 діб з моменту надходження
заявки, та 100% передоплати за послуги які зазначені у п.6.2.
7. Умови сплати:
7.1. Передплата
7.2. У випадку залучення послуг з боку ДП «НВО «ПХЗ» - вартість
транспортування та виготовлення ЕВР марки «ЕРА» сплачуються окремо, у
сумі від 6 000 до 12 000 грн. залежно від відстані до місця використання ВР.
Вартість проведення екологічного моніторингу і технічного супроводу
складає від 15 000 грн., залежно від обсягу та відстані.
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)211-432,
тел/факс:(0563)211-315 e-mail: pko@pkhz.dp.ua
9.2. Потенційні учасники на дату проведення продажу ВР, повинні надати
документі згідно п.5., та проект договору.
10. Інформація що до підприємства продавця

10.1 Підприємство продавець – ДП «НВО «ПХЗ» має дозвіл на проведення
вибухових робіт (№ 447.10.30-14.11.0) і з 2001 року виконує ці роботи на
відкритих гірських розробках України.
Підприємство є виробником вибухових речовин і використовує при
проведенні вибухових робіт Грамоніт 79/21, амоніти, емульсійні вибухові
речовини патроновані й наливні марки "ЕРА", а також неелектричні системи
ініціювання зарядів "Прима-ЕРА".
Використання імпортних бурових верстатів Atlas Copca, змішувальнозарядних машин нового покоління із застосуванням емульсійних вибухових
речовин "ЕРА" дозволяє підібрати властивості й енергетику вибухових
речовин з урахуванням конкретних властивостей гірських порід у масиві, що
вибухає.
Наявність

власного

транспортно-складського

господарства

на

підприємстві дозволяє забезпечити ритмічну доставку необхідного кількості
вибухових матеріалів до місць проведення підривних робіт. Необхідні обсяги
вибухових робіт, строки і якість дроблення гірської маси гарантуємо.
На підприємстві є необхідний штат співробітників, що забезпечують
проведення, методичний супровід і документальне оформлення повного
комплексу буровибухових робіт з процедурами екологічного моніторингу
навколишнього середовища.
Вартість виконання робіт залежить від гірських умов, відстані до кар'єру
й визначається по кожному кар'єру окремо.

Директор комерційний

В.М. Кирилов

