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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: 35220254015469, в 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, електронна адреса).
Прізвище, ім’я, по батькові: Яковлєв Георгій Анатолійович
Посада: Начальник Служби координації державних закупівель
Телефон: (057) 335 61 88
Тел./факс: (057) 335 17 22
Е-mail: egor_yakovlev@kipt.kharkov.ua
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
463550 (чотириста шістдесят три тисячі п’ятсот п’ятдесят) 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 13.20.1 (19240000-0) - тканини (крім спеціальних
полотен) з натуральних волокон, крім бавовняних (віскозна вуглецева тканина
високотемпературна) - 73 кг
4.2.Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових
пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри
4.3. Місце поставки товарів або надання послуг: за місцем знаходження Замовника
4.4. Строк поставки товарів або надання послуг: серпень-листопад 2016 р.
5. Основні умови договору: відповідно до розділу ІХ Закону України „Про здійснення
державних закупівель”
6. Строк дії цінових пропозицій.: 120 днів
7. Подання цінових пропозицій:
7.1. Місце та спосіб: вул. Академічна, 1, буд.83, к.111, м. Харків, 61108; особисто або поштою
7.2. Cтрок: 15.08.2016р. 10.00
8. Розкриття цінових пропозицій:
8.1. Місце: вул. Академічна, 1, буд.83, к.111, м. Харків, 61108
8.2. Дата: 15.08.2016
8.3. Час: 11:00:00
9. Додаткова інформація: Закупівля проводиться для відокремленого підрозділу (філії) ННЦ
ХФТІ - Інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій ННЦ ХФТІ, код
ЄДРПОУ 23452845, адреса: вул. Академічна, 1, Харківська обл., м. Харків, Київський район,
61108; рахунок № 35220254015469 в ДКСУ, МФО 820172; Договір буде укладений від
Замовника торгів в особі заст. директора ІФТТМТ Бровіна О.М., довіреність від 21.07.2016 р.
№ 80-90/01-1972
10. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова комітету з конкурсних торгів,
Заст. генерального директора ННЦ ХФТІ _________________________В.П. Чижов
(підпис, М. П.)

