ІНФОРМАЦІЯ
про розірвання договору
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: Закупівля в одного учасника
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: послуги з розподілу газоподібного палива по
магістралях (постачання та транспортування природного газу для установ і організацій, що
фінансуються з державного бюджету, з метою вироблення теплової енергії - 949000 м3)
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:
№ 50194, “ВДЗ” №50 (438) від 13.12.2010р.
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:
Рішення № 02460, “ВДЗ” №51/9 (439/9) від 15.12.2010р.
6. Дата укладення договору про закупівлю: 22.12.2010р.
7. Ціна договору про закупівлю (з урахуванням ПДВ): 2846252,95 грн. (ВАТ по газопостачанню
та газифікації “Донецькміськгаз”)
8. Інформація про переможця торгів:
8.1. Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище та ініціали (для фізичної особи):
ВАТ по газопостачанню та газифікації “Донецькміськгаз”
8.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи): 03361081
8.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання/реєстрації (для фізичної
особи): пр.Театральний 1, м.Донецьк, 83001, номер телефону, телефаксу: (062) 338-00-81
9. Прийняття рішення про розірвання договору з 31.12.2010р.: протокол засідання комітету з
конкурсних торгів № 2 від 25.01.2011 р.
10. Причини розірвання договору: звернення ВАТ по газопостачанню та газифікації
“Донецькміськгаз” про підвищення ціни природного газу на підставі прийнятої Постанови НКРЕ
№ 1965 від 27.12.2010р. «Про затвердження граничного рівня ціни на природний газ для установ
та організацій, що фінансуються з державного і місцевого бюджетів» та згідно з п.5 ст.40 Закону
України від 01.06.2010 року № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель», де передбачено,
що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних
торгів переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про
закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів
закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами
договору ціни договору про закупівлю.
11. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Заступник голови комітету з конкурсних торгів, провідний інженер,
Артьомова О.П.
_________________________
(підпис, М. П.)

