
 

ПРОТОКОЛ 
розкриття цінових пропозицій 

 
1. Замовник: 

1.1. Найменування 

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 

1.2. Місцезнаходження 

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

1.3. Відповідальний за проведення торгів 

        Філоненко В.В. 

  (прізвище, ініціали) 

телефон (044)522-61-00 

телефакс (044)522-61-00 
 

2. Інформація про предмет закупівлі  

Устаткування для автоматичного оброблення інформації (Обчислювальний кластер) (Код 

30.02.1 за ДК 016-97)  

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

опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. 

115(717) 01.10.12 КОМ №293754 

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 
відбулося 16.10.2012 р. 10.30   
                        (дата)        (час) 
Місце розкриття  

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

5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), 

запропонованих учасниками процедури закупівлі:  

Номер і дата 
реєстрації 
замовником 
пропозиції 
конкурсних 
торгів 
(кваліфікаці

йної 
пропозиції, 
цінової 
пропозиції)  

Повне найменування (для 
юридичної особи) або 
прізвище,  ім’я, по батькові 
(для фізичної особи) 
учасника процедури 
закупівлі, 
ідентифікаційний 
код/реєстраційний номер 
облікової картки платника 
податків*, 
місцезнаходження/ 
місце проживання, 
телефон/телефакс  

Інформація про 
наявність чи 
відсутність 
необхідних 
документів, 
передбачених 
документацією 
конкурсних 
торгів 
(запитом щодо 
цінових 
пропозицій)  

Ціна пропозиції або 
ціни окремих 
частин предмета 
закупівлі (лотів) 
(якщо окремі 
частини предмета 
закупівлі визначені 
замовником для 
надання учасниками 
пропозицій щодо 
них)  

Примітка 

№ 1 
15.10.2012р.  

ТОВ"Діавест енд 
Комплексні рішення" 
ЄДРПОУ 37416186 

Всі в наявності 155388 грн.  



 

  03186, м.Київ, бульвар 
Чоколівський,4, кв.6 
(044) 251 11 11  
(044) 456 96 33  

№ 2 
15.10.2012 р.  

  

ТОВ «ДАТАСТРІМ»  
ЄДРПОУ 37814762 
01011, м. Київ,  
Печерський узвіз, 19  
(044)495-34-15 
(044)495-34-14 

Всі в наявності 184090 грн.  

№3 
16.10.2012 р.  

    

ТОВ «ІТ СТАР»  
ЄДРПОУ38151032 
01014, м. Київ, вул. 
Струтинского 6, оф.308  
(044)500-95-42 

Всі в наявності 178360 грн.  

 
* – Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер  паспорта (для 
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та повідомили  про це відповідний орган державної 
податкової служби і мають відмітку у паспорті). 
6. Присутні: 
6.1. Від учасників процедури закупівлі:  
_____________________________________ 
            (посада, прізвище, ініціали)  

  ____________________________ 
                       (підпис)  

 
Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності) 
______________________________________________________________________ 
 
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів): 
 
_зав відділу, с.н.с., д.б.н. Телегеєв Г.Д.                  __________________________ 
           (посада, прізвище, ініціали)                                          (підпис)  
            
_с.н.с._Тихонкова І. О.__________________     __________________________ 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів    Філоненко В.В.   _______________ 
                                                                  (прізвище, ініціали)     (підпис)    М.П.  
 
Секретар комітету з конкурсних торгів Санченко О.М.   _______________ 
                                                                   (прізвище, ініціали)     (підпис)     


