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Технічне завдання 
  

 

На поставку природного газу на квітень місяць 2020 роки для підприємства ТОВ 

«Кондитерська фабрика «Квітень». 

  

У комерційній пропозиції прошу вказати: 

1. Загальна вартість природного газу, з розбивкою на складові загального тарифу: 

- ціна природного газу, грн / 1000 м3 без ПДВ; 

- ПДВ, грн / 1000 м3.; 

- ПІДСУМКОВИЙ тариф з ПДВ, грн / 1000 м3. 

2. Умови оплати: подекадно (30% -30% -30% -10%), з відстрочкою платежу (оплата 

після закриття обсягу спожитого газу в ПАТ «Дніпрогаз»). 

3. Надати на електронну адресу референт лист, з докладним списком Ваших 

контрагентів (покупців природного газу) в Дніпропетровському регіоні, а також досвідом 

роботи в даній сфері (дата створення підприємства і т.д.). 

4. Надати копії дозвільних документів, що підтверджують право на поставку 

природного газу відповідно до чинного законодавства. 

5. Додаткова інформація: місячний обсяг споживання природного газу на грудень 

2019 р. нашим підприємством - 85000 м3. 

6. Повинна бути передбачена можливість коригування добового балансування обсягів 

номінації до 12 00 годин і реномінації до 16 00 годин. Відхилення споживання від заявленої 

номінації / реномінації ± 10% без збільшення тарифу на потужність і вартості природного 

газу. 

7. Протягом однієї години після проведення торгів переможець зобов'язаний 

підтвердити гарантійним листом свою ціну і постачання всього обсягу заявленого 

природного газу. 

  

Всю необхідну інформацію просимо надати в електронному вигляді на e-

 mail : A.Grechenko@kviten.dp.ua 

  

 

 

У випадку якщо підприємство групи АТБ провели аналогічний тендер з меншою 

ціною, то ТОВ «Кондитерська фабрика «КВІТЕНЬ» залишає право вибрати та приєднатися 

до більш вигідні умови закупівлі природного газу. 
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