№ бюлетеня ВДЗ: 48 (436) від 29.11.2010 р., № оголошення 40331,
вхідний № 10511WF96467, код оголошення 24112010/488180805
ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О. Галкіна НАН України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05420497
1.3. Місцезнаходження: вул.Рози Люксембург, 72, м.Донецьк, 83114
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ). Національна академія наук України, 00019270
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету України
3. Процедура закупівлі: Відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: устаткування для автоматичного оброблення
інформації (модифікація кластера грід-вузла ДонФТІ для обчислення зонної структури
магнетиків): лот 1 - вузли та приладдя - 28 од., лот 2 - обчислювальна система - 3 од.
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про
закупівлю: www.tender.me.gov.ua
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація замовника
про закупівлю: www.fti.dn.ua
5.3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель: № 33901, “ВДЗ” №39 (427) від 27.09.2010р.
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого в відповідних міжнародних виданнях:
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель: № 04197, “ВДЗ” №45 (433) від 08.11.2010р.
6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визначена найбільш економічно
вигідною:
по лотах 1-2 - 03.11.2010р.
6.2. Дата укладення договору про закупівлю:
по лотах 1-2 - 23.11.2010р.
7. Ціна договору про закупівлю
(з урахуванням ПДВ): лот 1 - 23721,60 грн. (ДП “Фрівей Україна”),лот 2 - 68122,24 грн.
(ДП “Фрівей Україна”)
8. Інформація про переможця торгів:
8.1. Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище та ініціали (для фізичної
особи): ДП “Фрівей Україна”
8.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи): 13681467
8.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання/реєстрації (для
фізичної особи): 04136, м.Київ, вул.Північно-Сирецька, 1
8.4. Номер телефону, телефаксу: (044) 239-99-55
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова комітету з конкурсних торгів, в.о. заступника директора,
Ракитянський О.І.
_________________________
(підпис, М. П.)

