
ПОВІДОМЛЕННЯ   
про акцепт пропозиції конкурсних торгів 

 

1. Замовник: 

1.1. Найменування. Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук 

України 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 05417101 

1.3. Місцезнаходження. 03680, МСП-680,  м.Київ, вул. Акад. Заболотного, 150 

2. Предмет закупівлі:  

2.1. Найменування предмета закупівлі. Прилади для контролювання інших фізичних 

характеристик (11 лотів) (Код 26.51.5 за ДК 016-2010)  
Лот № 1  Біоаналізатор  Одна одиниця  
Лот № 3  ДНК- синтезатор  Одна одиниця  
Лот № 4 Ізотермічний титраційний нанокалориметр  Одна одиниця  
Лот № 6 Система  аналізу експресії генів Одна одиниця  
Лот № 7 Система ПЛР в реальному часі  Одна одиниця  
Лот № 8 Система автоматичного виділення нуклеїнових кислот  Одна одиниця  
Лот № 9 Спектрометр кругового дихроїзму  Одна одиниця  
Лот № 11 Спектрофотометр двопроменевий з термоциркуляцією Одна одиниця  

 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 03680, МСП-680, м.Київ, 

вул. Акад. Заболотного, 150 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг з моменту укладання 

договору по 31 грудня 2013 р. 

3. Процедура закупівлі. Відкриті торги 

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 

опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. 

37(780) 13.05.13 ТЕХ №122458; 

5. Учасник-переможець: 

5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.  

Лот №1; Лот №3; Лот №6; Лот №8; Лот №9; Лот №11: ТОВ „АЛТ Україна Лтд”  

Лот №4: ТОВ «Інтертек-Україна». 

Лот №7: ТОВ«БІОНІКС ЛАБ»  
  
5.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

Лот №1; Лот №3; Лот №6; Лот №8; Лот №9; Лот №11: ЄДРПОУ 36257647. 

Лот №4: ЄДРПОУ 34349840. 



Лот №7: ЄДРПОУ 36301858 

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), 

телефон, телефакс. 

Лот №1; Лот №3; Лот №6; Лот №8; Лот №9; Лот №11: 01133, м.Київ, вул.Командарма Каменєва, 

4-А, тел./факс (044)495-72-70. 

Лот №4: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 14-Б, оф.№1, тел./факс(044)230-23-73. 

Лот №7: 04071, м.Київ, пров.Ярославський, буд.7/9, тел.(044)379-17-97, факс (044) 379-17-97 

6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за 

результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника):  

Лот №1:   327 600 грн.;  

      (цифрами) 

триста двадцять сім тисяч шістсот грн. (з ПДВ) 

         (словами) 

Лот №3:   441 300 грн.; 

                (цифрами) 

чотириста сорок одна тисяча триста грн.(з ПДВ).  

         (словами) 

Лот №4:   1 399 140 грн.; 

                (цифрами) 

один мільйон триста дев’яносто дев’ять тисяч сто сорок грн. (з ПДВ).  

         (словами) 

Лот №6:   1 989 000 грн.; 

                (цифрами) 

один мільйон дев’ятсот вісімдесят дев’ять тисяч грн. (з ПДВ).  

         (словами) 

Лот №7:   370 000 грн.; 

                (цифрами) 

триста сімдесят тисяч грн. (з ПДВ).  

         (словами) 

Лот №8:   198 450 грн.; 

                (цифрами) 

сто дев’яносто вісім тисяч чотириста п’ятдесят грн. (з ПДВ).  

         (словами) 

Лот №9:   1 881 000 грн.; 

                (цифрами) 



один мільйон вісімсот вісімдесят одна тисяча грн. (з ПДВ).  

         (словами) 

Лот №11:   171 300 грн.; 

                (цифрами) 

сто сімдесят одна тисяча триста грн. (з ПДВ).  

         (словами) 

6.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). 

Лот №1:   327 600 грн.;  

Лот №3:   441 300 грн.; 

Лот №4:    1 399 140 грн.; 

 Лот №6:   1 989 000 грн.; 

 Лот №7:   370 000 грн.; 

Лот №8:   198 450 грн.; 

Лот №9:   1 881 000 грн.; 

Лот №11:   171 300 грн.; 

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, 

пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника) 03.07.2013 р. 

8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю. 02.08.2013 р. 

 
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів 
зав.відділу                                                                                                       В.В.Філоненко 

 


