
                               Затверджено 
                                                                             Протокол № 7 від 12 березня 2021 року

                                                                                   Уповноважена особа ____ Солянник Ю.В.

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення спрощеної закупівлі

1.  Найменування,  місцезнаходження  та  ідентифікаційний  код  замовника  в

Єдиному  державному  реєстрі  юридичних  осіб,  фізичних  осіб  -  підприємців  та

громадських формувань, його категорія:

Найменування:  Комунальне  некомерційне  підприємство  «Козельщинський  Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Козельщинської селищної ради
Код за ЄДРПОУ: 38498521

Місцезнаходження: вул. Остроградського, 81/1, смт. Козельщина, Полтавська область,

39100.

Категорія:підприємства,  установи,   організації:  Юридична  особа,  яка  забезпечує  потреби

держави або територіальної громади

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду ДК 021-2015: 

09120000-6 Газове паливо (природний газ)

(09123000-7 – Природний газ)

3. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: 

Технічні  та  якісні  характеристики  предмету  закупівлі,  що  закуповуються  повинні

відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим діючим законодавством України

на період постачання товару,  а саме: параметрам чинного міждержавного ГОСТу  5542-87

«Гази горючі природні для промислового і комунально-побутового призначення».

4.  Кількість  та  місце  поставки  товарів  або  обсяг  і  місце  виконання  робіт  чи

надання послуг (структурні підрозділи): 4 000 метрів кубічних

-  вул.  Шевчека,  18,  с.  Омельниче,  Козельщинський  район,  Полтавська  область
(Павлівський ФАП);

-  вул.  Яблунева,  14,  с.  Пашківка,  Козельщинський  район,  Полтавська  область
(Пашківський ФАП);

-  вул.  Шевчека,  14,  с.  Булахи,  Козельщинський  район,  Полтавська  область
(Булахівський ФАП);

-  вул.  Центральна,  32,  с.  Солониця,  Козельщинський  район,  Полтавська  область
(Солоницький ФАП);

-  вул.  Козацький шлях,  24 а,  с.  Говтва,  Козельщинський район,  Полтавська  область
(Говтвянська АЗПСМ);

-  вул.  Олеся  Гончара,  61,  с.  Бреусівка,  Козельщинський  район,  Полтавська  область
(Бреусівський АЗПСМ);

-  вул.  Миру,  2  а,  с.  Лутовинівка,  Козельщинський  район,  Полтавська  область
(Лутовинівський АЗПСМ);



-  вул.  Олеся  Гончара,  16,  с.  Хорішки,  Козельщинський  район,  Полтавська  область
(Хорішківський АЗПСМ);

-  вул.  Перемоги,  1а,  с.  Мар’янівка,  Козельщинський  район,  Полтавська  область
(Мар’янівський ФАП);

-  вул.  Шевченка  1а,  с.  Приліпка,  Козельщинський  район,  Полтавська  область
(Приліпський ФАП);

-  вул.  Кооперативна,  17,  с.  Сушки,  Козельщинський  район,  Полтавська  область
(Сушківський АЗПСМ);

-  вул.  Молодіжна,  79,  с.  Задовга,  Козельщинський  район,  Полтавська  область
(Задовжанський ФАП);

-  вул.  Гагаріна,  2,  с.  Пригарівка,  Козельщинський  район,  Полтавська  область
(Пргарівський ФАП);

5. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:

01.04.2021 -31.12.2021

6. Умови оплати:

Перерахування  Замовником коштів  на  розрахунковий  рахунок  Учаснику  в

безготівковій  формі,  після  отримання  продукції  (товару),  згідно  видаткової  накладної  та

рахунку-фактури  на  продукцію  (товари).  Оплата  за  отриману  продукцію  (товар)

здійснюється Замовником на протязі не більше як 10-ти календарних  днів, що визначається

по даті підписання видаткової накладної.

7. Очікувана вартість предмета закупівлі:

40 000,00 грн. (сорок тисяч 00 коп.) в т.ч. ПДВ 

8. Період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів):

з « 12 » березня 2021 р. по 00:00 год.  «18 » березня 2021 р.

У період уточнення інформації учасники спрощеної закупівлі мають право звернутися

до  замовника  через  електронну  систему  закупівель  за  роз’ясненням  щодо  інформації,

зазначеної  в  оголошенні  про  проведення  спрощеної  закупівлі,  щодо  вимог  до  предмета

закупівлі  та/або  звернутися  до  замовника  з  вимогою  щодо  усунення  порушення  під  час

проведення спрощеної закупівлі.

9.  Кінцевий строк подання пропозицій  (строк для подання пропозицій не може

бути менше ніж п’ять  робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення

спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель):

00:00 год.  «23 » березня 2021р.

10. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги

критеріїв:

Ціна – 100%

11. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник

вимагає його надати) – Відсутні;



12.  Розмір  та  умови  надання  забезпечення  виконання  договору  про  закупівлю

(якщо замовник вимагає його надати) – Відсутні;

13. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в

межах від  0,5  відсотка  до  3  відсотків  або  в  грошових одиницях очікуваної  вартості

закупівлі:

0,5 % очікуваної вартості закупівлі.
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