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ПРО (Пропозиція робити оферти) № 217/51                                                             «21» січня 2022р. 
 
 

Шановні пані та панове! 
Повідомляємо Вам, що плануємо закупівлю послуг для ПРАТ «ПівнГЗК». 
Інформація про тендер викладена в Єдиному календарі закупівель на сайті 
https://metinvestholding.com/ua/procurement/ekz  
 
Просимо Вас надати Ваші пропозиції відповідно до вимог, вказаних нижче. 

Найменування послуги «Модернізація пресу П-125 в 2-3 кварталі 2022р.» 

Нормативно-технічна 
документація 

Тех. задание б/н от 19.01.2022г., критерии соответствия, оценка рисков, шаблон 
договора подряда. 

Одиниця виміру послуга 

Інші умови 

1) Якщо субпідрядні організації повинні брати участь у роботі, будь ласка, 
надайте додаткову інформацію: плановий перелік субпідрядників, частка від 
загальної кількості співробітників, а також частка загальної запланованої 
роботи. 

2) Підтвердити огляд рем.фонду (обов’язкове відвідування) - в іншому 
випадку, комерційна пропозиція розглядатися не буде. 

Умови оплати 
Оплата в межах 180 календарних днів з моменту підписання ABP ; 
-Факторинг від ПУМБ-це спеціально розроблені фінансові послуги, встановлені для 
виробників і постачальників, що займаються торгівлею на умовах оплати. 
(Natalya.Kuznetsova@fuib.com http://www.pumb.ua www.facebook.com/pumb.ua.) 

Термін виконання робіт 2-3 кв. 2022год, но не более 60 кал.дней 
Гарантійний термін 12 месяцев с момента подписания АВР. 
Термін закінчення прийому оферт до 16.00 годин 27.01.2022р., 

Додатково 

Місце проведення робіт – територія Замовника,  
Матеріали, зап. частини, комплектуючі, малооціночне ТМЦ, інструменти, машини, 
механізми - Підрядника 
Максимальний термін виводу з експлуатації пресу для проведення робіт не більше 
60 к.днів з урахуванням модернізації обладнання та закупки комплектуючих. 
М/лом, запасні частини б/у підлягають поверненню Заказнику. 
Підписання АВР після випробування обладнання на контрольних зразках бетону и 
досягнення метрологічних показників. 
 

Питання с охорони праці Олейник Александр Владимирович 067 933 0874 
aleksandr.oleynik@metinvestholding.com 

Питання технічного характеру Хмара Александр Анатольевич Начальник отдела, Отдел лабораторных 
исследований +380675644213 

Форма проведення – електронний 
тендер в ARIBA 

Ідентифікатор проекту в SAP Ariba:  WS868977761 
Планується провести аукціон в ARIBA, будь ласка, підготуйте найбільш 
конкурентоздатну пропозицію за ціною та умовами оплати. 
Оферти, отримані після терміну, вказаного в цьому запиті, а також спрямовані на 
інші реквізити розглядатися не будуть. 
Після закінчення аукціону, комерційну пропозицію з підвищенням вартості 
робіт яка відрізняться  від зазначеної в аукціоні не може бути прийнято 
відділом закупок. 
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Повідомляю Вас, що Ваші дії можуть бути розцінені як порушення принципу 
етичного і відкритого ведення бізнесу, з можливістю подальшої 
дискваліфікацією за всіма активами ТОВ МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ. 

ARIBA Для роботи в системі рекомендуємо використовувати браузер Internet Explorer і 
поточну версію Java. 

Укладання договору 
Згода працювати за типовими договорами Покупця є 
обов'язковою. 

Підтримка 
Якщо у вас є проблема з реєстрацією, передкваліфікацією або під час торгів, 
виконайте наступні кроки, натиснувши на посилання: 
https://metinvestholding.com/ru/procurement/procurement-support 

Зауваження щодо проведення 
тендерів 

У разі виникнення зауважень до роботи тендерного комітету, ваші претензії та 
прохання направляти на адресу Апеляційної комісії, заповнивши електронну форму 
на офіційному сайті Групи Метінвест 
https://metinvestholding.com/ru/procurement/appeals-board, впродовж 3-х днів від 
дати проведення тендеру. 

Загальні умови 

Для можливості Вашої участі в тендері в режимі телеконференції, в офертах 
обов'язково вкажіть контактних осіб та їх номери телефонів. Підприємство, що 
направило оферту для участі в тендері і визнане переможцем, зобов'язується 
укласти договір на постачання з Покупцем на умовах, зазначених у вказаній 
тендерній пропозиції, відповідно до типової форми договору Покупця. 

Контактна особа відповідальна за 
проведення тендеру 

Виконавець  Бойко А.А.; Тел/Факс 056-400-69-65; 098-917-30-30 
е-mail: A.Anatol.Boyko@metinvestholding.com 

Це повідомлення не є попереднім договором, офертою в т. ч. публічною.  
Увага: Ми повідомляємо Вам, що обов'язковою умовою для участі в тендерних процедурах на активах 
групи МЕTINVEST є наявність предкваліфікації по відповідній категорії. У випадку, якщо ваша пропозиція 
оцінюється як потенційно прийнятна для Замовника – Вашій компанії (якщо ви не маєте попередньої 
кваліфікації у відповідній категорії), необхідно буде пройти попередню кваліфікацію, після чого буде 
проводитися рішення про можливість співпраці. 
Комерційні пропозиції подані по іншому каналу не розглядаються. 
Реєстрація контрагенту на майданчику ARIBA можлива згідно умов вказаних на офіційному сайті 
МЕТІНВЕСТ - https://metinvestholding.com/ru/procurement/procurement-reg 
 
Сподіваємося на взаємовигідну співпрацю. 

Начальник відділу закупок                               
  ПАТ «ПівнГЗК» 

  
 
 
 
 
В.В. Захарчук 
 
 
 

 












