
ОГОЛОШЕННЯ 
про результати проведення 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 
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). 
Національна академія наук України, код ЄДРПОУ  00019270. 
  

2. Джерело фінансування закупівлі. кошти держбюджету 

3. Процедура закупівлі. відкриті торги 

4. Інформація про предмет закупівлі:  

4.1. Найменування предмета закупівлі. Прилади для контролювання інших фізичних 
характеристик (11 лотів) (Код 26.51.5 за ДК 016-2010)  
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 

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  
 

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

Акад. Заболотного, 150 

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. по 31 грудня 2013 р. 

5. Інформування про процедуру закупівлі:  

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому 

розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua  

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника 

про закупівлю (у разі такого розміщення). http://www.imbg.org.ua    

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

опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. 

37(780) 13.05.13 ТЕХ №122458; 

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

опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом 



України “Про здійснення державних закупівель”). 13052U120797M; 20(146)14.05.13; №006927 

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, 

опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. 

6. Результат проведення процедури закупівлі:  

6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною.  

6.2. Дата укладення договору про закупівлю.  

6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:  

Лот № 2 Гібридизаційна станція  Торги відмінені. Згідно Статті 30. п.1, абзац 5 (подання 
для участі у конкурсних торгах менше двох пропозицій)  

Лот № 5 Рідинний хроматограф Торги не відбулися. Згідно Статті 30. п.2. 
Лот № 10  Спектрофлуориметр Торги не відбулися. Згідно Статті 30. п.2. 

 

6.3.1. Дата прийняття рішення. 26.06.2013 р. 

6.3.2. Причина.  

Лот № 2 Гібридизаційна станція  подання для участі у конкурсних торгах менше двох 
пропозицій 

Лот № 5 Рідинний хроматограф ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів 
перевищує суму, передбачену замовником на 
фінансування закупівлі 

Лот № 10  Спектрофлуориметр ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів 
перевищує суму, передбачену замовником на 
фінансування закупівлі 

 

7. Сума, визначена в договорі про закупівлю. 

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

9. Інформація про переможця торгів:  

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

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.  

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи).  

9.4. Номер телефону, телефаксу.  

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

 


