1
ПРОТОКОЛ
розкриття пропозицій конкурсних торгів
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, ім’я, по батькові)
телефон (044)522-61-00
телефакс (044)522-61-00
2. Інформація про предмет закупівлі
Прилади для контролювання інших фізичних характеристик (11 лотів) (Код 26.51.5 за
ДК 016-2010)
Лот № 1
Біоаналізатор
Одна одиниця
Лот № 2
Гібридизаційна станція
Одна одиниця
Лот № 3
ДНК- синтезатор
Одна одиниця
Лот № 4
Ізотермічний титраційний нанокалориметр
Одна одиниця
Лот № 5
Рідинний хроматограф
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 № 10 Спектрофлуориметр
Одна одиниця
Лот № 11 Спектрофотометр двопроменевий з термоциркуляцією
Одна одиниця
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель. 37(780) 13.05.13 ТРП №122458;
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових
пропозицій) відбулося 25.06.2013 р. 10.30
(дата)
(час)
Місце розкриття 03680, МСП-680, м.Київ, вул. Акад. Заболотного, 150
5. Перелік пропозицій конкурсних торгів, запропонованих учасниками процедури
закупівлі:
Лот №1 Біоаналізатор
Номер і дата
Повне найменування
реєстрації
(для юридичної особи)
замовником
або прізвище, ім’я, по
пропозиції
батькові (для фізичної
конкурсних
особи) учасника
торгів
процедури закупівлі,

Інформація про
наявність чи
відсутність
необхідних
документів,
передбачених

Ціна
пропозиції
або ціни
окремих
частин
предмета

Примітка

2
(кваліфікаційної
пропозиції,
цінової
пропозиції)

ідентифікаційний
код/реєстраційний
номер облікової картки
платника податків*,
місцезнаходження/
місце проживання,
телефон/телефакс

документацією
конкурсних
торгів
(запитом щодо
цінових
пропозицій)

№1
25.06.2013р.

ТОВ
«Хімлаборреактив»

Всі документи в
наявності

закупівлі
(лотів) (якщо
окремі
частини
предмета
закупівлі
визначені
замовником
для надання
учасниками
пропозицій
щодо них)
327 900 грн.

ЄДРПОУ 23522853

07400, Київська обл.,

№2
25.06.2013р.

м.Бровари, вул.
Щолківська, 8 оф.1,
тел/факс (044) 494-42-42
ТОВ „АЛТ Україна Лтд” Всі документи в
ЄДРПОУ 36257647
наявності
01133, м.Київ,
вул.Командарма
Каменєва, 4-А,
тел./факс (044)495-72-70

Лот №2 Гібридизаційна станція
Номер і дата
Повне найменування
реєстрації
(для юридичної особи)
замовником
або прізвище, ім’я, по
пропозиції
батькові (для фізичної
конкурсних
особи) учасника
торгів
процедури закупівлі,
(кваліфікаційної ідентифікаційний
пропозиції,
код/реєстраційний
цінової
номер облікової картки
пропозиції)
платника податків*,
місцезнаходження/
місце проживання,
телефон/телефакс

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

327 600 грн.

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

Примітка

Ціна
пропозиції
або ціни
окремих

Примітка

Не надійшло жодної пропозиції. Торги відмінені.
Лот №3 ДНК- синтезатор
Номер і дата
Повне найменування
реєстрації
(для юридичної особи)
замовником
або прізвище, ім’я, по
пропозиції
батькові (для фізичної

Інформація про
наявність чи
відсутність
необхідних

3
конкурсних
торгів
(кваліфікаційної
пропозиції,
цінової
пропозиції)

особи) учасника
процедури закупівлі,
ідентифікаційний
код/реєстраційний
номер облікової картки
платника податків*,
місцезнаходження/
місце проживання,
телефон/телефакс

документів,
передбачених
документацією
конкурсних
торгів
(запитом щодо
цінових
пропозицій)

№1
25.06.2013р.

ТОВ
«Хімлаборреактив»

Всі документи в
наявності

частин
предмета
закупівлі
(лотів) (якщо
окремі
частини
предмета
закупівлі
визначені
замовником
для надання
учасниками
пропозицій
щодо них)
441 600 грн.

ЄДРПОУ 23522853

07400, Київська обл.,

№2
25.06.2013р.

м.Бровари, вул.
Щолківська, 8 оф.1,
тел/факс (044) 494-42-42
ТОВ „АЛТ Україна Лтд” Всі документи в
ЄДРПОУ 36257647
наявності
01133, м.Київ,
вул.Командарма
Каменєва, 4-А,
тел./факс (044)495-72-70

Лот №4 Ізотермічний титраційний нанокалориметр
Номер і дата
Повне найменування
Інформація про
реєстрації
(для юридичної особи)
наявність чи
замовником
або прізвище, ім’я, по
відсутність
пропозиції
батькові (для фізичної
необхідних
конкурсних
особи) учасника
документів,
торгів
процедури закупівлі,
передбачених
(кваліфікаційної ідентифікаційний
документацією
пропозиції,
код/реєстраційний
конкурсних
цінової
номер облікової картки
торгів
пропозиції)
платника податків*,
(запитом щодо
місцезнаходження/
цінових
місце проживання,
пропозицій)
телефон/телефакс

№1
25.06.2013р.

ТОВ"АЛЬФА ПРИБОР"
ЄДРПОУ 32636835
83062, м.Донецьк,
вул.Ткаченка,143/5,
(062) 388-09-29

Всі документи в
наявності

441 300 грн.

Ціна
Примітка
пропозиції
або ціни
окремих
частин
предмета
закупівлі
(лотів) (якщо
окремі
частини
предмета
закупівлі
визначені
замовником
для надання
учасниками
пропозицій
щодо них)
1 532 040 грн.

4
№2
25.06.2013р.

ТОВ «Інтертек-Україна» Всі документи в
ЄДРПОУ 34349840
наявності
01021, м. Київ,
Кловський узвіз, 14-Б,
оф.№1
Тел./факс(044)230-23-73

Лот №5 Рідинний хроматограф
Номер і дата
Повне найменування
(для юридичної особи)
реєстрації
замовником
або прізвище, ім’я, по
пропозиції
батькові (для фізичної
конкурсних
особи) учасника
торгів
процедури закупівлі,
(кваліфікаційної ідентифікаційний
пропозиції,
код/реєстраційний
цінової
номер облікової картки
пропозиції)
платника податків*,
місцезнаходження/
місце проживання,
телефон/телефакс

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

№1
25.06.2013р.

Всі документи в
наявності

№2
25.06.2013р.

Лот №6 Система
Номер і дата
реєстрації
замовником
пропозиції
конкурсних
торгів
(кваліфікаційної
пропозиції,
цінової
пропозиції)

ТОВ"КОЛІЗЕЙ ХХІ"
ЄДРПОУ 31865125
04212, м.Київ,
вул.Маршала
Тимошенко, 15 Г, кв.8
тел./факс (044) 585-0069
ТОВ «ШИМЮКРЕЙН»
ЄДРПОУ 33598941
01042, м. Київ,
вул.Чигоріна,18, к.429
тел./факс (044) 284-5407; 390-00-23
аналізу експресії генів
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/

1 399 140 грн.

Ціна
пропозиції
або ціни
окремих
частин
предмета
закупівлі
(лотів) (якщо
окремі
частини
предмета
закупівлі
визначені
замовником
для надання
учасниками
пропозицій
щодо них)
551 400 грн.

Всі документи в
наявності

542 400 грн.

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

Ціна
пропозиції
або ціни
окремих
частин
предмета
закупівлі
(лотів) (якщо
окремі
частини
предмета

Примітка

Примітка

5

№1
25.06.2013р.

місце проживання,
телефон/телефакс

пропозицій)

ТОВ
«Хімлаборреактив»

Всі документи в
наявності

закупівлі
визначені
замовником
для надання
учасниками
пропозицій
щодо них)
1 989 900 грн.

ЄДРПОУ 23522853

№2
25.06.2013р.

07400, Київська обл.,
м.Бровари, вул.
Щолківська, 8 оф.1,
тел/факс (044) 494-42-42
ТОВ „АЛТ Україна Лтд” Всі документи в
ЄДРПОУ 36257647
наявності
01133, м.Київ,
вул.Командарма
Каменєва, 4-А,
тел./факс (044)495-72-70

Лот №7 Система ПЛР в реальному часі
Номер і дата
Повне найменування
реєстрації
(для юридичної особи)
замовником
або прізвище, ім’я, по
пропозиції
батькові (для фізичної
конкурсних
особи) учасника
торгів
процедури закупівлі,
(кваліфікаційної ідентифікаційний
пропозиції,
код/реєстраційний
цінової
номер облікової картки
пропозиції)
платника податків*,
місцезнаходження/
місце проживання,
телефон/телефакс

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

№1
25.06.2013р.

Всі документи в
наявності

ТОВ
«Хімлаборреактив»

1 989 000 грн.

Ціна
пропозиції
або ціни
окремих
частин
предмета
закупівлі
(лотів) (якщо
окремі
частини
предмета
закупівлі
визначені
замовником
для надання
учасниками
пропозицій
щодо них)
441 720 грн.

ЄДРПОУ 23522853

07400, Київська обл.,

№2
25.06.2013р.

м.Бровари, вул.
Щолківська, 8 оф.1,
тел/факс (044) 494-42-42
ТОВ «АЛТ Україна Лтд»
ЄДРПОУ 36257647
01133, м.Київ,
вул.Командарма

Всі документи в
наявності

441 420 грн.

Примітка

6

№3
25.06.2013р.

Каменєва, 4-А,
тел./факс (044)495-72-70
ТОВ«БІОНІКС ЛАБ»
ЄДРПОУ 36301858

Всі документи в
наявності

370 000 грн.

04071, м.Київ,
пров.Ярославський,
буд.7/9,
тел.(044)379-17-97;
факс (044) 379-17-97
Лот №8 Система автоматичного виділення нуклеїнових кислот
Номер і дата
Повне найменування
Інформація про
Ціна
реєстрації
(для юридичної особи)
наявність чи
пропозиції
замовником
або прізвище, ім’я, по
відсутність
або ціни
пропозиції
батькові (для фізичної
необхідних
окремих
конкурсних
особи) учасника
документів,
частин
торгів
процедури закупівлі,
передбачених
предмета
(кваліфікаційної ідентифікаційний
документацією
закупівлі
пропозиції,
код/реєстраційний
конкурсних
(лотів) (якщо
цінової
номер облікової картки
торгів
окремі
пропозиції)
платника податків*,
частини
(запитом щодо
місцезнаходження/
цінових
предмета
місце проживання,
пропозицій)
закупівлі
телефон/телефакс
визначені
замовником
для надання
учасниками
пропозицій
щодо них)
№1
Всі документи в
198 540 грн.
ТОВ
25.06.2013р.
наявності
«Хімлаборреактив»
ЄДРПОУ 23522853
07400, Київська обл.,
м.Бровари, вул.
Щолківська, 8 оф.1,
тел/факс (044) 494-42-42
№2
ТОВ „АЛТ Україна Лтд” Всі документи в
198 450 грн.
25.06.2013р.
ЄДРПОУ 36257647
наявності
01133, м.Київ,
вул.Командарма
Каменєва, 4-А,
тел./факс (044)495-72-70
Лот №9 Спектрометр кругового дихроїзму
Номер і дата
Повне найменування
Інформація про
реєстрації
(для юридичної особи)
наявність чи
замовником
або прізвище, ім’я, по
відсутність
пропозиції
батькові (для фізичної
необхідних
конкурсних
особи) учасника
документів,
торгів
процедури закупівлі,
передбачених
(кваліфікаційної ідентифікаційний
документацією

Ціна
пропозиції
або ціни
окремих
частин
предмета
закупівлі

Примітка

Примітка

7
пропозиції,
цінової
пропозиції)

код/реєстраційний
номер облікової картки
платника податків*,
місцезнаходження/
місце проживання,
телефон/телефакс

конкурсних
торгів
(запитом щодо
цінових
пропозицій)

№1
25.06.2013р.

ТОВ
«Хімлаборреактив»

Всі документи в
наявності

(лотів) (якщо
окремі
частини
предмета
закупівлі
визначені
замовником
для надання
учасниками
пропозицій
щодо них)
1 881 360 грн.

ЄДРПОУ 23522853

№2
25.06.2013р.

07400, Київська обл.,
м.Бровари, вул.
Щолківська, 8 оф.1,
тел/факс (044) 494-42-42
ТОВ „АЛТ Україна Лтд” Всі документи в
01133, м.Київ,
наявності
вул.Командарма
Каменєва, 4-А,
тел./факс (044)495-72-70
ЄДРПОУ 36257647

Лот №10 Спектрофлуориметр
Номер і дата
Повне найменування
реєстрації
(для юридичної особи)
замовником
або прізвище, ім’я, по
пропозиції
батькові (для фізичної
конкурсних
особи) учасника
торгів
процедури закупівлі,
(кваліфікаційної ідентифікаційний
пропозиції,
код/реєстраційний
цінової
номер облікової картки
пропозиції)
платника податків*,
місцезнаходження/
місце проживання,
телефон/телефакс

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

№1
25.06.2013р.

Всі документи в
наявності

ТОВ
«Хімлаборреактив»

1 881 000 грн.

Ціна
пропозиції
або ціни
окремих
частин
предмета
закупівлі
(лотів) (якщо
окремі
частини
предмета
закупівлі
визначені
замовником
для надання
учасниками
пропозицій
щодо них)
537 000 грн.

ЄДРПОУ 23522853

№2

07400, Київська обл.,
м.Бровари, вул.
Щолківська, 8 оф.1,
тел/факс (044) 494-42-42
ТОВ „АЛТ Україна Лтд” Всі документи в

536 700 грн.

Примітка
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ЄДРПОУ 36257647
01133, м.Київ,
вул.Командарма
Каменєва, 4-А,
тел./факс (044)495-72-70

наявності

Лот №11 Спектрофотометр двопроменевий з термоциркуляцією
Номер і дата
Повне найменування
Інформація про
Ціна
реєстрації
(для юридичної особи)
наявність чи
пропозиції
замовником
або прізвище, ім’я, по
відсутність
або ціни
пропозиції
батькові (для фізичної
необхідних
окремих
конкурсних
особи) учасника
документів,
частин
торгів
процедури закупівлі,
передбачених
предмета
(кваліфікаційної ідентифікаційний
документацією
закупівлі
(лотів) (якщо
пропозиції,
код/реєстраційний
конкурсних
цінової
номер облікової картки
торгів
окремі
пропозиції)
платника податків*,
(запитом щодо
частини
місцезнаходження/
цінових
предмета
місце проживання,
пропозицій)
закупівлі
телефон/телефакс
визначені
замовником
для надання
учасниками
пропозицій
щодо них)
№1
Всі документи в
171 600 грн.
ТОВ
25.06.2013р.
наявності
«Хімлаборреактив»
ЄДРПОУ 23522853
07400, Київська обл.,
м.Бровари, вул.
Щолківська, 8 оф.1,
тел/факс (044) 494-42-42
№2
ТОВ „АЛТ Україна Лтд” Всі документи в
171 300 грн.
ЄДРПОУ 36257647
наявності
25.06.2013р.
01133, м.Київ,
вул.Командарма
Каменєва, 4-А,
тел./факс (044)495-72-70

Примітка

* – 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:
ТОВ«БІОНІКС ЛАБ» нач.торг відділу Біленко В.А.
(посада, прізвище, ініціали)
ТОВ „АЛТ Україна Лтд” керівник підвідділу відділу продажу Мальченко А.О.

ТОВ «Хімлаборреактив» спеціаліст по продукції Будаєв Р.А.

__________
(підпис)
__________
(підпис)
__________
(підпис)
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ТОВ «Інтертек-Україна» директор Осман І.В.

__________
(підпис)
__________
(підпис)

ТОВ «ШИМЮКРЕЙН» головний бугалтер Піунова Ф.Е.

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)
_зав.відділу, д.б.н., чл.-кор. НАНУ Тукало М.А.

___________________
(підпис)
__________________

Голова комітету з конкурсних торгів Філоненко В.В. _______________
(прізвище, ініціали) (підпис) М.П.
Секретар комітету з конкурсних торгів Санченко О.М. _______________
(прізвище, ініціали) (підпис)

