ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 N 428)
ІНФОРМАЦІЯ
про застосування процедури закупівлі в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування: Національний музей медицини України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21598800
1.3. Місцезнаходження: 01030 м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 37.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р. 35213001000846 та 35223002000846
в УДКСУ у Голосіївському районі м. Києва, ЄДРПОУ 38039757, 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): Кивлюк Володимир
Сергійович, заступник директора та голова комітету з конкурсних торгів, т.44 23429-12. Волгін Євгеній Олександрович, провідний юрисконсульт, член комітету з
конкурсних торгів, т. 44 234-29-02. museum@histomed.kiev.ua
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ): Міністерство охорони здоров’я України, код ЄДРПОУ 00012925
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України
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.histomed.kiev.ua.
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: Послуги з постачання водяної пари і
гарячої води (включно з холодоагентами). Код предмета закупівлі: 40.30.1, Предмет
закупівлі за ДК 016-97.
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 217 Г/кал.
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул.
Б.Хмельницького, 37.
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2012р.
6. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні
телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 00131305, в особі заст. директора СВП «ЕНЕРГОЗБУТ»

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», Гончаров
№Д07/2011/04/26-33).

Євген

Дмитрович

(діє

на

підставі

довіреності

7. Ціна пропозиції:
7.1. Загальна ціна пропозиції: 166 200 (сто шістдесят шість тисяч двісті)грн. з
ПДВ.
7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 765,90 (сімсот
шістдесят п’ять) грн. 90 коп. за Г/кал. з ПДВ.
8. Додаткова інформація.

