вх. 11303Ф96385, журнал № 31 (477) від 14.03.2011 р.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати процедури
запиту цінових пропозицій
1. Замовник:
1.1. Найменування: Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05417503
1.3. Місцезнаходження: 03680 Україна, м. Київ, проспект А. Глушкова, 42
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ): Національна Академія Наук України, ідентифікаційний код 00019270
2. Джерело фінансування закупівлі: Кошти державного бюджету
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: продукти нафтоперероблення рідкі (23.20.1)
3.2. Кількість товарів, вид виконання робіт чи надання послуг: бензин А76 – 570 л,
бензин А 95 – 17200 л
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Україна, м. Київ
4. Інформування про процедуру запиту цінових пропозицій:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася
інформація про процедуру запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
процедуру запиту цінових пропозицій: www.immsp.kiev.ua
4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 07.02.2011 р., № 18399
(ПАЛ), оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 16
(462) від 07.02.2011 р.
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель: 28.02.2011 р., № 10785 (ПАЛ), оприлюдненого в інформаційному бюлетені
«Вісник державних закупівель» № 25 (471) від 28.02.2011 р.
5. Результат проведення процедури запиту цінових пропозицій:
5.1. Дата акцепту цінової пропозиції: 24.02.2011 р.
5.2. Дата укладення договору про закупівлю: 09.03.2011 р.
5.3. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася:
5.3.1. Дата прийняття рішення.
5.3.2. Причини.
6. Ціна договору про закупівлю: 198 425,50 (сто дев’яносто вісім тисяч чотириста двадцять
п’ять гривень, 50 коп.) з ПДВ.
7. Інформація про переможця процедури запиту цінових пропозицій:
7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: ТОВ «КЛО-КАРТА»
7.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: ЄДРПОУ 36291384
7.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи):
04074, м. Київ, вул. Я.Івашкевича, 6-8А
7.4. Номер телефону, телефаксу: (044) 494-31-11
Голова комітету конкурсних торгів

В.П. Клименко

