ВДЗ 110(556) від 14.09.2011 Оголошення № 162824, Вх. номер 11209WS28450
Код оголошення (www.tender.me.gov.ua): 07092011/826195835 Галузь: КОМ

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: код 30.02.1 - устаткування для автоматичного
оброблення інформації ((модифікація кластера грід-вузла): обчислювальний вузол) - 2 од.
4.2. Кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт чи надання послуг: за
адресою замовника, вересень - грудень 2011р.
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:
№ 113794, “ВДЗ” №85 (531) від 18.07.2011р.
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:
№ 148149, “ВДЗ” №100 (546) від 22.08.2011р.
6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визначена найбільш економічно вигідною:
ТОВ “Термінал-Сервіс” - 17.08.2011р.
6.2. Дата укладення договору про закупівлю:
ТОВ “Термінал-Сервіс” - 07.09.2011р.
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
7. Ціна договору про закупівлю
ТОВ “Термінал-Сервіс” - 73999,94 грн. (з ПДВ)
8. Інформація про переможця торгів:
8.1. Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище та ініціали (для фізичної особи):
ТОВ “Термінал-Сервіс”
8.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи): 32017003
8.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання/реєстрації (для фізичної
особи): вул.Фрунзе 12, кв.13, м. Полтава, Україна, 36039
8.4. Номер телефону, телефаксу: (044) 360 64 64
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова Комітету з конкурсних торгів, заступник директора
Ракітянський Олексій Іванович
_________________________
(підпис, М. П.)

