ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:
1.1. Найменування. Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 05417503
1.3. Місцезнаходження. 03187, м. Київ, пр. Акад. Глушкова, 42
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35225201009914, 35210001009914 ГУДКСУ у м.
Києві, МФО 820019
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). Медвецький Іван Іванович, заступник
головного
інженера,
03187 м. Київ, пр. Акад. Глушкова, 42, тел.: (044) 526-55-01, факс: (044) 526-64-57,
e-mail: ipmms@immsp.kiev.ua
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ). Національна Академія Наук України, ідентифікаційний код 00019270
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету України
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для
друку, не для оприлюднення). 550 676,00 грн. (п’ятсот п’ятдесят тисяч шістсот сімдесят
шість гривень 00 коп.) з ПДВ
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для
оприлюднення).
1108,00 грн. за 1 Гкал з ПДВ
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому
розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю (у разі наявності): www.immsp.kiev.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі. Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої
води (теплопостачання), код державного класифікатора продукції та послуг ДК
016:2010 – 35.30.1
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
497,00 Гкал
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
за адресою Замовника
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг ІІ півріччя 2014 року
6. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» в особі СВП «КИЇВСЬКІ
ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», 01001, м. Київ, площа Івана Франка, 5,
тел./факс: (044) 239-42-33
7. Ціна пропозиції:
7.1. Загальна ціна пропозиції.
550 676,00 грн. (п’ятсот п’ятдесят тисяч шістсот сімдесят шість гривень 00 коп.) з ПДВ
7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
1108,00 грн. за 1 Гкал. з ПДВ
8. Додаткова інформація.

