№ бюллетеня ВДЗ: 85(531) від 18.07.2011, № оголошення: 113794, вхідний № 11307WЮ92211
Код оголошення: 05072011/579045901 Галузь: КОМ

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
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. Реєстраційний рахунок замовника: 35210013000511
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я,
по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського
телефонного зв’язку, e-mail).
Прізвище, ім’я, по батькові: Артьомова Олена Павлівна
Посада: провідний інженер, заступник голови комітету з конкурсних торгів
Телефон: (062) 342-75-52
Тел./факс: (062) 311-52-27, (062) 342-90-18
Е-mail: kkt@fti.dn.ua
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ):
Національна академія наук України, 00019270
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету України
3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про
закупівлю: www.tender.me.gov.ua
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:
www.fti.dn.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: код-30.02.1, Устаткування для автоматичного
оброблення інформації (модифікація кластера грід-вузла): обчислювальний вузол - 2 од.
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 2 од.
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою замовника
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: вересень-грудень 2011 р.
6. Місце отримання документації конкурсних торгів: за адресою замовника, каб. 211
7.1. Розмір і вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його
надати): не вимагається
7.2. Умови надання:
8. Подання пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце: за адресою замовника, каб. 211
8.2. Cтрок: 17.08.2011р. 09.00
9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
9.1. Місце: за адресою замовника, каб. 211
9.2. Дата та час: 17.08.2011р. 11.00
10. Додаткова інформація: кваліфікаційні критерії - відповідно до ст.16 Закону. Більш
детально - у конкурсній документації
11. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора, Ракітянський О.І.
_________________________
(підпис, М. П.)

