ТОВ “КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА “КВІТЕНЬ”
Юридична адреса: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт Слобожанське, вул.
Василя Сухомлинського, буд. 76
Фактична адреса: 49101, м. Дніпро, вул. Миколи Руденка, буд. 67а,
тел.: 056 374-87-46, факс: 056 374-87-56, e-mail: secretar@kviten.dp.ua
ЄДРПОУ 30664064, ІПН 306640604177, свідоцтво платника ПДВ № 03620142
р/рахунок UA963808050000000026007438112 в ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” у м. Києві,
МФО 380805
ООО “КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА “КВИТЕНЬ”
Юридический адрес: 52005, Днепропетровская обл., Днепровский р-н, пгт Слобожанское, ул.
Василия Сухомлинского, д. 76
Фактический адрес: 49101, г. Днепр, ул. Николая Руденко, д. 67а,
тел.: 056 374-87-46, факс: 056 374-87-56, e-mail: secretar@kviten.dp.ua
ЕГРПОУ 30664064, ИНН 306640604177, свидетельство плательщика НДС № 03620142
р/счет UA963808050000000026007438112 в ПАО “Райффайзен Банк Аваль” в г. Киеве, МФО
380805

Технічне завдання
На поставку природного газу на вересень 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 м. куб без ПДВ;
- ПДВ, грн / 1000 м. куб.;
- ПІДСУМКОВИЙ тариф з ПДВ, грн / 1000 м. куб.
2. Умови оплати: подекадно (30% -30% -30% -10%), з відстрочкою платежу (оплата
після закриття обсягу спожитого газу в ПАТ «Дніпрогаз»).
3. з докладним списком Ваших контрагентів (покупців природного Надати на
електронну адресу референт лист 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 вересень
2020 р. нашим підприємством – 90 000 м3.
6. Повинна бути передбачена можливість коригування добового балансування обсягів
номінації до 12 00 годин і реномінаціі до 16 00 годин. Відхилення споживання від заявленої
номінації / реномінаціі ± 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.

