ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2021-05-07-009090-b

Найменування замовника:

ПІВНІЧНА МИТНИЦЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ

Категорія замовника:

Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

43332675

Місцезнаходження замовника:

14017, Україна, Чернігівська обл., Чернігів, проспект
Перемоги, 6

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

ВОЄДИЛО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 380462652225,
pn.post@customs.gov.ua

Вид предмета закупівлі:

Товари

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

Нафта і дистиляти (бензин А-92, дизельне паливо)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистиляти

Назва
предмета
закупівлі

Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі
(за наявності)

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

Нафта і
дистиляти
(бензин А-92)

ДК 021:2015:
09130000-9 — Нафта і
дистиляти

360 літр

14017, Україна,
Чернігівська
область, Чернігів,
проспект Перемоги,
6

до 31 грудня
2021

Нафта і
дистиляти
(дизельне
паливо)

ДК 021:2015:
09130000-9 — Нафта і
дистиляти

2314 літр

14017, Україна,
Чернігівська
область, Чернігів,
проспект Перемоги,
6

до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія
Підписання договору

Опис Тип оплати Період, (днів)
Пiсляоплата 30

Тип днів

Розмір оплати,
(%)

Календарні 100

Розмір бюджетного призначення за
кошторисом або очікувана вартість
предмета закупівлі:

72 198,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис

Державний бюджет України

Сума
72198 UAH

Розмір мінімального кроку
пониження ціни:

360,99 UAH

Математична формула, яка буде
застосовуватися при проведенні
електронного аукціону для
визначення показників інших
критеріїв оцінки:

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

24 травня 2021 12:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

Дата та час розкриття тендерних
пропозицій

відсутній , після завершення електронного аукціону

Дата та час проведення
електронного аукціону:

25 травня 2021 15:37

Строк, на який укладається рамкова
угода:

відсутній

Кількість учасників, з якими буде
укладено рамкову угоду:

відсутня

Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:

відсутні

Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю:

відсутні

