ІНФОРМАЦІЯ
про результати процедури запиту цінових пропозицій
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
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ): Національна академія наук України; код за ЄДРПОУ 00019270
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти держбюджету
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі:
Теплообмінники; установки для кондиціювання повітря непобутові, непобутове
холодильне та морозильне устатковання (Морозильна камера) Код 28.25.1 за ДК 016-2010
3.2. Кількість товару, вид робіт або послуг: 1 од.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 03680, МСП-680, м. Київ, вул.
Акад. Заболотного, 150
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з моменту підписання
договору по 31 грудня 2013 р.
4. Інформування про процедуру запиту цінових пропозицій:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому
розміщувалася інформація про процедуру запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua .
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
процедуру запиту цінових пропозицій: http://www.imbg.org.ua
4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 37(780) 13.05.13 ТЕХ
№123004;
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого
в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. 43(786)
03.06.2013 р.; ТЕХ; № 133883;
5. Результат проведення процедури запиту цінових пропозицій:
5.1. Дата акцепту цінової пропозиції: 29.05.2013 р.
5.2. Дата укладення договору про закупівлю. 12.06.2013 р.
5.3. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася:
5.3.1. Дата прийняття рішення.
5.3.2. Причини.
6. Сума, визначена в договорі про закупівлю. 137250,0 грн. з ПДВ
7. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). 137250,0 грн. з ПДВ
8. Інформація про переможця процедури запиту цінових пропозицій:
8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю
„АЛТ Україна Лтд”
8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 36257647
8.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи).
01133, м.Київ, вул.Командарма Каменєва, 4-А.
8.4. Номер телефону, телефаксу. тел./факс (044)495-72-70
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