ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
1. Замовник:
1.1. Найменування: Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03534601
1.3. Місцезнаходження: просп.Леніна, 47, м.Харків, 61103
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35217001000275
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).
Прізвище, ім’я, по батькові: Пушкар Юрій Якович
Посада: головний інженер Інституту
Телефон: (050)-300-17-29
Тел./факс: (057)-340-33-70
Е-mail: ilt@ilt.kharkov.ua
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України, 03534601
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету України
3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.ilt.kharkov.ua/bvi/zakupki_r.html
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі:  код-24.11.1, Гази промислові : лот 1 - Гелій марки «А», вміст гелію не менш 99,9950%) - 1960 кубометрів; лот 2 - Водень технічний марки «А», вміст водню не менш 99,99%) - 300 кубометрів; лот 3 - Аргон, вміст аргону не менш 99,993%) - 120 кубометрів; лот 4 - Кисень, вміст кисню не менш 99,5%) - 120 кубометрів
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою замовника, склад Інституту
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: червень - серпень 2011 р.
6. Місце отримання документації конкурсних торгів: за адресою замовника, Адміністративний корпус, 2 поверх, приміщення планово-виробничого відділу
7.1. Розмір і вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається
7.2. Умови надання:
8. Подання пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце: за адресою замовника, Адміністративний корпус, 2 поверх, канцелярія Інституту (тел. (057)-341-09-52)
8.2. Cтрок: 20.05.2011р. 11.00
9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
9.1. Місце: за адресою замовника, приймальня, кабінет заступника директора Інституту з наукової роботи
9.2. Дата та час: 20.05.2011р. 14.00
10. Додаткова інформація: кваліфікаційні критерії - відповідно до ст.16 Закону. Учасникам торгів надається можливість подавати конкурсні пропозиції до окремих частин предмета закупівлі
11. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора Інституту з наукової роботи Глущук Микола Іванович
_________________________
(підпис, М. П.)


