ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 N 922

ПОВІДОМЛЕННЯ
учасникам про результати процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Повне найменування: Донецький фізико-технічний інститут НАН України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05420497
1.3. Місцезнаходження: Донецька область, м. Донецьк, вул. Р.Люксембург, 72, 83114
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: «Устаткування для автоматичного оброблення
інформації (модифікація кластеру GRID-вузла ДонФТІ для обчислення зонної структури
магнетиків): лот 1 - вузли та приладдя - 28 од., лот 2 - обчислювальна система - 3 од.»,
код 30.02.1
2.2. Кількість товару, вид робіт або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг - 83114, м. Донецьк, вул. Рози
Люксембург, 72;
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: листопад – грудень 2010 р.
3. Процедура закупівлі: відкриті торги
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель: номер оголошення 33901, опубліковане у ВДЗ № 39 (427) від 27.09.2010
5. Результат проведення процедури закупівлі:
5.1. Перелік критеріїв оцінки інших, крім ціни (із зазначенням їх
еквіваленту або питомої ваги) акцептованої пропозиції конкурсних торгів.
5.2. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:
Лот 1 – вузли та приладдя (28 од.) ____23721,60 грн._______________;

вартісного

(цифрами)

___(двадцять три тисячі сімсот двадцять одна грн. 60 коп.)_________________.
(словами)

Лот 2 – обчислювальна система (3 од.) __68122,24 грн._____________;
(цифрами)

___(шістдесят вісім тисяч сто двадцять дві грн. 24 коп.)___________________.
(словами)

5.3. Ціна за одиницю товару (у разі здійснення закупівлі товарів):
Лот 1: вузли та приладдя
Модуль пам’яті: 2Gb Fully-Buffered DIMM ECC, 672,00 грн.
Модуль пам’яті: 4Gb Fully-Buffered DIMM ECC, 1285,20 грн.
Лот 2: обчислювальна система
Обчислювальний вузол, 28041,05 грн.
Інфраструктурні компоненти (комплект), 12040,14 грн.
5.4. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно
вигідною: 03.11.2010 р.
5.5. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
5.5.1. Дата прийняття рішення.
5.5.2. Причини.
6. Інформація про переможця торгів:
6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:
Лот 1: Дочірнє підприємство «Фрівей Україна»
Лот 2: Дочірнє підприємство «Фрівей Україна»
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6.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер:
Лот 1: 13681467
Лот 2: 13681467
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи):
Лот 1: вул. Північно-Сирецька, 1, м. Київ, 04136
Лот 2: вул. Північно-Сирецька, 1, м. Київ, 04136
6.4. Номер телефону, телефаксу:
Лот 1: тел./факс: (044) 239-99-55
Лот 2: тел./факс: (044) 239-99-55

Голова комітету
з конкурсних торгів _Ракитянський О.І._

_______________

(прізвище, ініціали)

(підпис)

М. П.
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