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Вих. № 34.1-13448 від 05.11.2021 року

Керівнику підприємства
Щодо надання комерційних пропозицій

АТ «Укргазвидобування» повторно оголошує конкурсний відбір надавачів послуг з
автомобільних перевезень нафти:
Вихідні дані для надання комерційної пропозиції:
1. Пункт завантаження: Полтавська область, Гадяцький район, с. Сари (Замірносепараційна установка "Сари Сарської ділянки Харківцівського родовища" ТОВ
"Українська Бурова Компанія") (координати GPS: 50.305492,33.898442);
2. Пункт розвантаження: с. Плішивець, р-н Гадяцький, обл. Полтавська, вул. Польова,17
(координати GPS: 50.454950428299554, 34.18719235423909);
3. Обсяги перевезення: 1800 т. +/- 10% (300 т/міс.);
4. Кількість автомобільного транспорту для перевезення: не менше 2 одиниць;
5. Об'єм автоцистерни: не менше 25 м3. (згідно з заявкою замовника);
6. Умови розрахунків: протягом 30 календарних днів після підписання акту прийманняпередачі наданих послуг.
У разі Вашої зацікавленості, просимо до 14:00 год. 09.11.2021 року надати:
- Комерційну пропозицію по формі, що знаходиться у додатку до даного листа
- Копію діючої ліцензій на надання послуг з перевезення небезпечних вантажів
автомобільним транспортом.
Пропозицію та копії ліцензій просимо направляти на e-mail: viktor.gyrych@ugv.com.ua;
Tatiana.sidorenko@ugv.com.ua, з подальшим відправленням поштою за адресою: 01010, Київ, вул.
Московська 32/2, (поштова скринька 31).
Додаток:
1. Форма комерційної пропозиції на 1 арк. в 1 прим.
2. Копія паспорта якості нафти №13864.

Директор з комерційних питань

Віктор Гирич
/066/ 52-29-814
viktor.gyrych@ugv.com.ua

С.Г. Федоренко

Додаток 1 до листа № 34.1-13448 від 05 листопада 2021 року.

Директору з комерційних питань
АТ «Укргазвидобування»
Федоренку С.Г.
01010, Київ, вул. Московська,32/2

ФОРМА "КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ" 1

Ми,
найменування підприємства
юридична та поштова адреса (місце знаходження), телефон (факс)

надаємо свою комерційну пропозицію щодо участі у конкурсному відборі надавачів послуг з
автомобільних перевезень нафти.
Розглянувши лист № 34.1-13448 від 05 листопада 2021 року повідомляємо Вам про те, що наше
підприємство маємо можливість надати послуги з автомобільних перевезень нафти на умовах
зазначених у цій пропозиції:
На балансі підприємства наявні (вказати к-сть газовозів для перевезення нафти)
автомобільного транспорту, які можуть бути залучені для надання послуг з автомобільних перевезень
нафти.
Вартість послуг з автомобільних перевезень нафти
становить грн/км. без ПДВ
Розмір сплати податку (податок на додану вартість
або єдиний податок) у відсотках:

______
_____%

Додаток: Копія діючої ліцензії на перевезення небезпечних вантажів
Директор
(найменування підприємства)

(Підпис)

(ПІБ)

М.П.

1
Форма “КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ” комерційної пропозиції оформлюється за встановленою замовником формою. Учасник не
повинен відступати від даної форми.
2
Обов’язковим є надання діючої ліцензій на перевезення небезпечних вантажів.

