
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

 
1. Замовник (генеральний замовник). 
1.1. Найменування: Державне підприємство «Донецький науково-виробничий центр 
стандартизації, метрології та сертифікації». 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 34225938. 
1.3. Місцезнаходження: вул. Комінтерна, 125, м. Красноармійськ, Донецька область, 
85303; вул. Леніна, 111, м. Красноармійськ, Донецька область, 85302. 
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника): р/р 26001962507980 в 
ПАТ «ПУМБ», МФО 334851. 
1.5. Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноваженого здійснювати 
зв'язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та 
телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): 
Чевала Володимир Олександрович, голова комітету з конкурсних торгів, вул. 
Комінтерна, 125, м. Красноармійськ, Донецька область, вул. Леніна, 111, м. 
Красноармійськ, Донецька область, телефон (06239)2-04-81, телефакс (06239)2-05-02; 
standartdonetsk@ukr.net. 
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 
1800000,00 гривень (один мільйон вісімсот тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ. 
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником) додатково 
розміщується інформація про закупівлю: www.dsm.og.ua. 
4. Інформація про предмет закупівлі 
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 19.20.2 (09100000-0) – паливо рідинне та газ; 
оливи мастильні (Бензин А-92,  Бензин А-95) – Бензин А-92 – 39000 літрів, Бензин А-
95 – 39000 літрів . 
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Бензин А-92 – 39000 
літрів, Бензин А-95 – 39000 літрів. 
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: АЗС постачальника у  
м. Красноармійськ, м. Артемівськ, м. Краматорськ, м. Маріуполь Донецької області. 
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 року. 
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: вул. Леніна, 111, к.31,                       
м. Красноармійськ, Донецька область, 85302. 
6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів: не вимагається. 
7. Подання пропозицій конкурсних торгів: 
7.1. Місце: вул. Леніна, 111, к.31, м. Красноармійськ, Донецька область, 85302. 
7.2. Строк: 15.03.2016 до 10:00 години (за київським часом).  
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів: 
8.1. Місце: вул. Леніна, 111, м. Красноармійськ, Донецька область, 85302. 
8.2. Дата:15.03.2016. 
8.3. Час: об 11:00 годині (за київським часом). 
9. Інформація про рамкову угоду:-. 
10. Додаткова інформація:-. 
 
Генеральний директор ДП «Донецький науково-виробничий 
центр стандартизації, метрології та сертифікації                                             М.Г.Ісаєнко 


