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Калібрування на Державному первинному еталоні одиниці об’єму
рідини (ДЕТУ 03-03-13) мірників металевих еталонних Seraphin
номінальною місткістю 120дм3, що належать ПУМА
«Укрхімтрансаміак» та МУМА «Укрхімтрансаміак» (ДК 021:2015:
50430000-8 – Послуги з ремонтування і технічного обслуговування
високоточного обладнання)
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі
встановлюються відповідно до потреб замовника щодо виконання
умов
господарських
договорів,
укладених
з
ПУМА
«Укрхімтрансаміак» та МУМА «Укрхімтрансаміак».
Послуги з калібрування засобів вимірювальної техніки необхідні
для виконання вимог ст.17 Закону «Про метрологію та метрологічну
діяльність» від 05.06.2014 р. № 1314-VII. Для надання послуг з
калібрування засобів вимірювальної техніки учасник повинен мати
необхідну спеціалізовану технічну базу, всі необхідні та достатні
умови для проведення калібрування.
У зв’язку з тим, що калібрування еталонних мірників має
проводитись на Державному первинному еталоні одиниці об’єму
рідини ДЕТУ 03-03-13, який був створений в ННЦ «Інститут
метрології»
на
базі
вагів,
що
належать
ДП
«Харківстандартметрологія», калібрування мірників металевих
Seraphin
має
здійснюватися
спільно
з
ДП
«Харківстандартметрологія» з використанням цих вагів та із
залученням співробітників ДП «Харківстандартметрологія».
Закупівля здійснюється за рахунок коштів від господарської
діяльності ННЦ «Інститут метрології».
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Очікувана вартість закупівлі електричної енергії становить 21534,00
грн. з ПДВ.
Очікувану вартість розраховано відповідно до цінової пропозиції
ДП «Харківстандартметрологія» та калькуляції вартості виконання
робіт з участі в проведенні калібрування у 2021 році мірників
металевих еталонних Seraphin номінальною місткістю 120дм3.
До очікуваної вартості закупівлі включаються усі витрати
виконавця, у тому числі, витрати на оплату праці, амортизаційні
відрахування, загальновиробничі витрати, податки та інші збори й
обов’язкові платежі

