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Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі

16023WX261339

052861

1. Замовник:
1.1. Найменування: ННЦ “Харківський фізико-технічний інститут” НАН України
1.2. Код за ЄДРПОУ: 14312223
1.3. Місцезнаходження: вул. Академічна, 1, Харківська обл., м. Харків, Київський район,
61108
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35218031001192, банк одержувача: ДКСУ, вул.
Бастіонна, будинок 6, м. Київ, 01601, МФО 820172
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, електрона адреса).
Прізвище, ім’я, по батькові: Москвітіна Ірина Володимирівна
Посада: Заст. начальника Cлужби координації держ. закупівель
Телефон: (057) 335-61-84
Тел./факс: (057) 335-17-22
Е-mail: moskvitina@kipt.kharkov.ua
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
1816686 (один мільйон вісімсот шістнадцять тисяч шістсот вісімдесят шість) грн.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю: www.tender.kipt.kharkov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 84.25.1 (75251000-0) - послуги пожежних служб
(послуги з гасіння і попередження пожеж) - послуга
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуга
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: за місцем знаходження
Замовника
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом 2016 року
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори.
- Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуації у
Харківській області, місцезнаходження: вул. Шевченко 8, Харківська обл.. м. Харків,
61013 , тел.: (057) 700 11 20, факс: (057) 700 41 44.
6. Інформація про ціну пропозиції:
- 1816686 грн. (кваліфікаційні критерії - відповідно до ст. 16 Закону)
7. Умова застосування переговорної процедури: п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону України “Про
здійснення державних закупівель, а саме: “відсутності конкуренції (у тому числі з
технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може
бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи”
8. Додаткова інформація:
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова комітету з конкурсних торгів,
Заст. генерального директора ННЦ ХФТІ _________________________В.П. Чижов
(підпис, М. П.)

