07.08.2018

Поточная информация

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів

1. Замовник:
1.1. Найменування: Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології
ім. В.Я. Данилевського Академії медичних наук України»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПО: 02012131
1.3. Місцезнаходження: Україна, м. Харків, вул.Артема,10, 61002
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35212018000081 в ГУДКУ Харківської області,

МФО 851011
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) :
Стороженко Ніна Іванівна – економіст планово-економічного відділу, секретар комітету з конкурсних торгів,
тел./ факс (057) 700-40-15 , E-mail plan-e@ ipep. com.ua
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ):
Національна Академія медичних наук України, код 02012132
2. Джерело фінансування закупівлі. Державний бюджет 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 (у разі
наявності): www.ipep.com.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: препарати лікарські (код за ДК 016-97 24.42.1)
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.- 23 найменування
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Україна, м. Харків, Помірки,27, 61070
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: грудень м-ць 2010 р.
6. Місце отримання документації конкурсних торгів: Україна, м. Харків, вул.Артема,10, кімн.202, 61002
7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати):
7.1. Розмір: не вимагається
7.2. Вид.
7.3. Умови надання.
8. Подання пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце. Україна, м. Харків, вул.Артема,10, кімн.202, 61002
8.2. Строк: до 09 листопада 2010 р. до 930 год.
9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
9.1. Місце. Україна, м.Харків, вул.Артема,10, кімн.203, 61002
9.2. Дата: 09 листопада 2010 р.
9.3. Час: о1500 год.
10. Додаткова інформація.
Основні кваліфікаційні критерії, яким повинні відповідати учасники процедури закупівлі відповідно до
частини 2 статті 16 Закону України „Про здійснення державних закупівель”.
Отримання додаткової інформації за телефоном: (057) 700-40-15.
Заступник директора з економічних питань
Голова комітету з конкурсних торгів
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