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Повідомлення про акцепт
пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції

16054WX458158

1. Замовник (генеральний 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
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: код 19.20.2 - паливо рідинне та газ; оливи
мастильні (код 19.20.2 (09132000-3) паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензини
моторні, паливо дизельне)) - А-95 - 5500 л; бензин А-92 – 8000 л; паливо дизельне – 3000
л.
2.2. Кількість товарів, обсяг виконання робіт або надання послуг: А-95 - 5500 л; бензин А-92
– 8000 л; паливо дизельне – 3000 л.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: АЗС учасника
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: червень-грудень 2016р.
3. Процедура закупівлі: Запит цінових пропозицій
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №107350, “ВДЗ”
№79(25.04.2016) від 25.04.2016р.
5. Учасник-переможець (учасники-переможці):
Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «АВІАС», ідентифікаційний
код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 37149148,
місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи):
юридична адреса:49040, Дніпропетровська обл. м. Дніпропетровськ, пров.
Джинчарадзе, 4, секція 1; фактична адреса: Харківська обл. м. Харків, пр.
Московський, 199 а 5поверх, каб 501, тел.: (057) 763 14 22, тел./факс.: (057) 763 14 22.
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиціїї,
пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
317034грн.(з ПДВ) ;
(цифрами)
317034 (триста сімнадцять тисяч тридцять чотири) грн.(з ПДВ) .
(словами)
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової
пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
16.05.2016р.
8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода):
з 23.05.2016р. по 27.05.2016р.
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.)

