
Оголошення про проведення
Дата оприлюднення: 15 лютого 2022

Перейти до плану закупівлі

Інформація про замовників

  Як обирати замовника потенційним постачальникам

Найменування: ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ

Код ЄДРПОУ: 02224643

Вебсайт: http://operahouse.od.ua/

Місцезнаходження: 65026, Україна , Одеська обл., Одеса, ПРОВУЛОК
ЧАЙКОВСЬКОГО, будинок 1

Контактна особа: Коваль Катерина Вікторівна 
380487801539 
OPERATENDER@META.UA 

Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби
держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари

Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистиляти

DDP, провулок Чайковського, 1, м. Одеса, протягом 15 банківських днів з дня отримання
товару та підписання видаткової накладної
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Eng Укр

Новини Події Prozorro Market Інфобокс

Бензин-А92 у талонах очікувана вартість

80 920,00
UAH

UA-2022-02-15-000569-a ● f7b7681082e242e4b52ed7d76b6a142d

Запит ціни пропозицій    Подання пропозицій

Електронний підпис накладено. Перевірити

Всі закупівлі замовника 

  На що звернути увагу потенційному постачальнику

  Як підготувати тендерну
пропозицію

Подати пропозицію

Контакти
Коваль Катерина

Вікторівна
380487801539

OPERATENDER@META.UA

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

Знайшли порушення
законодавства у сфері закупівель?

Інформувати про порушення

 У яких випадках інформувати
Держаудитслужбу

Відгук про закупівлю на Дозорро
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Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

2380 літр

Бензин А-92 (Євро 5), Одеська область, Одеський район, талон

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: провулок
Чайковського, 1, Одеса, Одеська область, 65026, Україна

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 10 березня 2022

ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти

Тендерна документація
  Як учасник може впливати на якість тендерної документації

Назва параметру Значення Одиниці виміру

Відповідність ДСТУ 7687:2015

Відповідність ДСТУ 7687:2015 Так

Октанове число (за дослідним методом)

Октанове число (за дослідним методом) більше 92 одиниць

Bміст сірки

Bміст сірки 10 мг/кг

Тип довірчого документу

Тип довірчого документу талон

Область

Область Одеська область

Район

Район Одеський район

Подати пропозицію
Оберіть один з майданчикiв-учасників правил професійної поведінки

  Як підготувати тендерну пропозицію

https://infobox.prozorro.org/articles/yak-uchasnik-mozhe-vplivati-na-yakist-tendernoji-dokumentaciji?utm_source=prozorro.gov&utm_medium=referral&utm_campaign=tender_card
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https://izi.trade/tenders/UA-2022-02-15-000569-a
https://smarttender.biz/government/details/UA-2022-02-15-000569-a
https://playtender.com.ua/prozorro/tender/UA-2022-02-15-000569-a


Про нас

Bug bounty

Прозорро концесії

Інформаційна безпека

Документи ДП "ПРОЗОРРО"

Розвиток Системи

Майданчики Prozorro

Дозорро

Друзі Prozorro

Закупівлі з tender.me.gov.ua

Prozorro Market як інструмент ЦЗО

Моніторинг

Розробникам

Майданчикам

Захист учасників

Запитання та відповіді

+38 (044) 281-42-87, 0-800-503-400 

вул. Бульварно-Кудрявська, 22, 

м. Київ, 01601

feedback@prozorro.ua

Подати листа з КЕП

PR служба: 

pr@prozorro.ua

Примірні специфікації для оголошення

торгів:

speci�cations.prozorro.org/speci�cations
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 Всі майданчики системи Прозорро

ПРОЗОРРО ДРУЗІ РЕСУРСИ КОНТАКТИ
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