Запит цінових пропозицій на закупівлю мила, рушників паперових
по коду 24.51.3, 21.22.1
1.Інформація про Замовника
1.1. Найменування юридичної особи: Публічне акціонерне товариство
«Укртелеком» Житомирська філія.
1.2. Адреса замовника: м. Житомир, вул. Київська, 22, 10014.
1.3. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками:
ПІБ

Посада

Адреса

Нетрибійчук
Василь
Васильович
Татуревич
Олександр
Васильович
Миколайчук
Олександр
Миколайович

Начальник відділу
підтримки
бізнесу
Ст. спеціаліст із
закупівель
Секретар ТК
Керівник групи
закупівель і
логістики

м. Житомир,
вул. Київська
22, 10014
м. Житомир,
вул. Київська
22, 10014
м. Житомир,
вул. Київська
22, 10014

Конт. Номер
тел../факс/моб
0911144798

0960101349

(0412)423634
0911144790

Електронна
адреса
vnetrybiichuk
@ukrtelecom.
ua
оtaturevych
@ukrtelecom.
ua
omykolaichuk
@ukrtelecom.
ua

2. Адреса веб-сайта, на якому розміщується інформація про закупівлю:
http://www.zhytomyr.ukrtelecom.ua/about/tenders

3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмету закупівлі: код 24.51.3, 21.22.1 «Мило господарське,
мило рідке, рушники паперові»
3.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо передбачається подання цінових
пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри:
Назва
Мило господарське (200гр)
Мило рідке (5л)
Рушники паперові

Одиниця виміру
шт
шт
шт.

Кількість
9230
84
288

Кількість може бути зменшена залежно від фінансування.
3.3. Місце поставки товарів або надання послуг: склад філії м. Житомир, вул.
Транспортна, 10.
3.4.Строк поставки товарів або надання послуг: 5 календарних днів з дати
підписання заявки специфікації на часткову партію товару.
4. Основні умови договору (у разі необхідності): аванс 30% від загальної ціни
заявки-специфікації товариство сплачує протягом 7 банківських днів з дати
отримання оригіналу рахунку-фактури.
-70% від загальної ціни договору (заявки-специфікації) товариство сплачує після
повного виконання робіт протягом 20 банківських днів з дати отримання оригіналу
рахунку- фактури, підтвердженого оригіналами підписаних первинних документів.
5. Вимоги до цінових пропозицій
5.1.Спосіб подання цінової пропозиції: скановані документи в електронному
вигляді з підписом уповноваженої особи та печаткою; на електронну адресу:
оtaturevych@ukrtelecom.ua.
5.2. Строк подання цінових пропозицій: до 12:00 03.04.2015р.
5.3. Торги з учасниками на зниження ціни відбудуться 03.04.2015р в 14:00 год.
5.4. Строк дії цінових пропозицій: 30 календарних днів з дати подання.
Голова Тендерного комітету
Начальник фінансовоекономічного відділу
______________________

Т.А.Ілик

Додаток №1 до запиту цінових пропозицій
Форма цінової пропозиції
Назва товару
Мило господарське (200гр)
Мило рідке (5л)
Рушники паперові

Посада

Одиниця
виміру
шт
шт
шт.

м.п.

Ціна грн.
з ПДВ

підпис

В ціновій пропозиції також вказується вартість знижки або інші акції чи пропозиції, якщо такі
передбачені Учасником.

