УВАГА!
Розпочато прийом комерційних пропозицій щодо забезпечення
МПД ДП «Укрспирт» зерновою сировиною
з серпня 2018 року
Державне підприємство спиртової та лікерогорілчаної промисловості «Укрспирт» (ЄДРПОУ:
37199618) проводить конкурс по визначенню
переможця щодо забезпечення місць провадження
діяльності зерновою сировиною для виробництва
спирту.

ДК 021:2015: 03210000-6 — Зернові культури
та картопля (кукурудза в т.ч. подрібнена,
пшениця).
Умови прийому комерційних пропозицій на поставку зернових культур з серпня 2018 року:
1. У пропозиції просимо вказати ціну на продукцію з врахуванням відстрочки платежу – 20
банківських днів, запропонована ціна не повинна перевищувати встановлену замовником граничну
закупівельну ціну.
2. Перелік місць провадження діяльності (МПД) ДП «Укрспирт» які приймають культури
зернові на умовах поставки – DDP (склад покупця) згідно INCOTERMS-2010:
Облать
Київська

Місця провадження
діяльності
ДП «Укрспирт»
Стадницьке МПД

вул. Заводська, 1 с. Стадниця, Тетіївський р-н,
Київська обл.

Вузлівське МПД

с. Вузлове, Радехівський р-н, Львівська обл.

Рава-Руське МПД
Львівська

Струтинське МПД
Сторонибабське МПД

Тернопільська

Адреса (місце поставки)

Новосілківське МПД

вул. 22 січня, 50, м. Рава-Руська, Жовківський р-н,
Львівська обл.
вул. Солтівського, 2 с. Струтин Золочівський р-н,
Львівська обл.
вул. Заводська, 1, с. Сторонибаби, Буський р-н,
Львівська обл.
с. Новосілка, Підволочиський р-н, Тернопільська
обл.

Марилівське МПД

с. Нагірянка, Чортківський р-н, Тернопільська обл.

Полтавська

Вишняківське МПД

вул. Заводська, 1, с. Вишняки, Хорольський р-н,
Полтавська обл.

Харківська

Караванське МПД

вул. Заводська, 23, м. Люботин, Харківська обл.

вул. Заводська, 1 с. Липники, Лугинський р-н,
Житомирська обл.
3. Технічне завдання на закупівлю кукурудзи та/або пшениці:
Вимоги до якості продукції:
Назва
Смітна
Вміст умовного
№
Вологість, %,
Назва культури
нормативного
домішка, %,
крохмалю, %,
з/п
не більше
документу
не більше
не менше
1
Кукурудза
ДСТУ 4525
15,0
5,0
58,0
2
Пшениця
ДСТУ 3768
14,5
5,0
54,0
Житомирська

Липницьке МПД

У випадку поставки Продукції, показник крохмалистості якої не відповідає
вищенаведеному, Покупець має право здійснити оплату Продукції виходячи з залікової ваги
невідповідної Продукції.

Залікова вага Продукції - це фізична вага Продукції, зменшена на величину ваги
Продукції, отриманої визначенням різниці між вмістом крохмалю, що визначений у вимогах до
якості та вмістом крохмалю у Продукції, що фактично поставлена. Залікова вага Продукції
визначається за формулою:

Мзал. ____________ Мфіз (100-Крохм.баз) _________
(100-Крохм.факт)
де:
Мзал. - залікова вага продукції, кг;
Мфіз. - фізична вага продукції, кг;
Крохм.баз. - базовий показник крохмалистості продукції, що визначений у вимогах до
якості;
Крохм.факт. - фактичне значення показника крохмалистості продукції, визначене у
лабораторії Покупця, %.

4. Загальні вимоги відбору контрагентів для прийняття участі у конкурсі щодо поставки
зернових культур:







Наявність обладнання та матеріально-технічної бази.
Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.
Наявність документально
підтвердженого досвіду
виконання аналогічних
договорів.
Надання повного пакету право установчих документів.
Відтермінування платежу за поставлену сировину 20 (двадцять) банківських днів з
моменту поставки.
Відповідність сировини технічним вимогам.

З приводу зернових культур та об'ємів поставок звертайтесь за номерами телефонів:
Начальник відділу МТЗ

Ручка В.О.

Відділ МТЗ
Комерційні пропозиції надсилайте на електронну адресу :

067-352-51-40
044-284-04-89
v.ruchka@ukrspirt.com

