Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

1. Найменування, місце знаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, його категорія: Біосферний заповідник «Асканія-Нова»
імені Ф.Е.Фальц-Фейна НААН, вул. Паркова, 15, смт Асканія-Нова, 75230, Код за ЄДРПОУ:
14142347, Категорія: Юридична особа, яка здійснює діяльність в окремих сферах
господарювання, що зазначені у пункті 4 частині 1 статті 2 Закону України «Про публічні
закупівлі» від 25.12.2015р. №922-VIII, в редакції Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо
вдосконалення публічних закупівель» від 19.09.2019 р. №114-IX.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та
назва відповідного класифікатора предмета закупівлі: Газ пропан скраплений в балонах 50 л за
ДК 021:2015 09120000-6 Газове паливо.
3. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: Згідно
«Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі».
4. Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг:
Кількість – 690 кг. (Додаток №1 «Технічні, якісні та інші характеристики предмета
закупівлі»), місце поставки товарів вул. Паркова,15, смт Асканія-Нова,75230
5. Строк поставки товарів: по 31.12.2021 р.
6. Умови оплати: Розрахунок за товар Замовником здійснюється на умовах 100 %
оплати вартості замовленої партії Товару — в термін 7 (сім) банківських днів з моменту
отримання від Постачальника товару, накладної та рахунку
7. Очікувана вартість предмета закупівлі: 20700,00 грн.(Двадцять тисяч сімсот) грн..
8. Період уточнення інформації про закупівлю: з наступного дня після оголошення про
проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель - по 19.02.2021.
9. Кінцевий строк подання пропозицій: з дня оприлюднення оголошення про проведення
спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель - по 25.02.2021.
10. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв:
„ Ціна – 100%”.
11.Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників: не вимагається.
12.Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: не
вимагається.

13. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від
0,5 відсотка або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі: 103,50 грн.
Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з Учасником:
-

з технічних питань – Літвінцов Володимир Петрович – 0666035170 (з 8.00 до 17.00 крім
вихідних днів);
з питань пов’язаних з підготовкою і поданням пропозиції – Кравченко Наталя Миколаївна,
контактний телефон - 0669755984 (з 8.00 до 17.00 крім вихідних днів).

