№ 139 (741)
349663
24.12.2012
Інформація
про застосування процедури закупівлі в одного учасника

12124WK358930

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: 35222001000511, 35214008000511
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. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету України
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 3630623
(три мільйони шістсот тридцять тисяч шістсот двадцять три) грн. 93 коп.
2.3. Очікувана ціна одиниці товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді
окремого електронного документу.
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 11.10.2 - газ природний (постачання та
транспортування природного газу - 772096 м3)
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: просп.Миру, 1-в, м.Донецьк
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: січень - грудень 2013р.
6. Найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасників, з яким проведено
переговори (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із
зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail).
- ВАТ по газопостачанню та газифікації “Донецькміськгаз”, адреса: просп.Театральний, 1,
м.Донецьк, 83001, тел.: (062) 338-00-81, тел./факс.: (062) 381-15-64.
7. Ціна пропозиції:
7.1. Загальна ціна пропозиції:
- 3630623,93 грн.
7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді
окремого електронного документу.
8. Додаткова інформація:
9. Iнформація для оператору прийому:
10. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора з загальних питань,
Ракітянський О.І.
_________________________
(підпис, М. П.)

