ЗВІТ
про результати проведення процедури відкритих торгів
№ 2 від 31.07.2013 р.
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. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по
батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського
телефонного зв’язку, e-mail). Філоненко Валерій Вікторович, зав. відділу, д.б.н.; 03680, МСП-680,
м. Київ, вул. акад. Заболотного, 150. тел./факс (044) 522-61-00, mail: filonenko@imbg.org.ua;
Санченко Ольга Миколаївна, провідний інженер; 03680, МСП-680, м. Київ, вул. акад. Заболотного,
150, (044) 200-03-26, mail: o.a.sanchenko@imbg.org.ua;
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).
Національна академія наук України, код ЄДРПОУ 00019270.
2. Джерело фінансування закупівлі. кошти держбюджету
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування. Прилади для контролювання інших фізичних характеристик (11 лотів)
(Код 26.51.5 за ДК 016-2010)
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
Лот № 1
Лот № 2
Лот № 3
Лот № 4
Лот № 5
Лот № 6
Лот № 7
Лот № 8
Лот № 9
Лот № 10
Лот № 11

Біоаналізатор
Гібридизаційна станція
ДНК- синтезатор
Ізотермічний титраційний нанокалориметр
Рідинний хроматограф
Система аналізу експресії генів
Система ПЛР в реальному часі
Система автоматичного виділення нуклеїнових кислот
Спектрометр кругового дихроїзму
Спектрофлуориметр
Спектрофотометр двопроменевий з термоциркуляцією

Одна одиниця
Одна одиниця
Одна одиниця
Одна одиниця
Одна одиниця
Одна одиниця
Одна одиниця
Одна одиниця
Одна одиниця
Одна одиниця
Одна одиниця

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 03680, МСП-680, м.Київ, вул.
Акад. Заболотного, 150
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. з моменту укладання договору по
31 грудня 2013 р.
4. Процедура закупівлі. відкриті торги
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 про закупівлю

(у разі наявності). http://www.imbg.org.ua
5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого
в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на
веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 37(780) 13.05.13 ТЕХ
№122458;
5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого
у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України “Про здійснення
державних закупівель” (далі –Закон). 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 та
розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 53(796)
08.07.13 ТЕХ №147619;
5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в
державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на вебпорталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 59(802) 29.07.13 ТЕХ №155111;
5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у
відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом). 31(157) 30.07.13
№009680;
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 7
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

№1. ТОВ «Хімлаборреактив»
№2. ТОВ «АЛТ Україна Лтд»
№3. ТОВ «АЛЬФА ПРИБОР»
№4. ТОВ «Інтертек-Україна»
№5. ТОВ «КОЛІЗЕЙ ХХІ»
№6. ТОВ «ШИМЮКРЕЙН»
№7. ТОВ «БІОНІКС ЛАБ»
6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

№1. ЄДРПОУ 23522853
№2. ЄДРПОУ 36257647
№3. ЄДРПОУ 32636835
№4. ЄДРПОУ 34349840
№5. ЄДРПОУ 31865125
№6. ЄДРПОУ 33598941
№7. ЄДРПОУ 36301858
6.4. Місцезнаходження/місце проживання.
№1. 07400, Київська обл., м.Бровари, вул. Щолківська, 8 оф.1;
№2. 01133, м.Київ, вул.Командарма Каменєва, 4-А;
№3. 83062, м.Донецьк, вул.Ткаченка,143/5;
№4. 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 14-Б, оф.№1;

№5. 04212, м.Київ, вул.Маршала Тимошенко, 15 Г, кв.8;
№6. 01042, м. Київ, вул.Чигоріна,18, к. 429;
№7. 04071, м.Київ, пров. Ярославський, буд.7/9.
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 25.06.2013 р. до 10.00.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 25.06.2013 р. 10.30.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 21
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування
процедури двоступеневих торгів).
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів
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.;
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів
Лот № 1
327 900 грн.;
Лот № 3
441 600 грн.;
Лот № 4
1 532 040 грн.;
Лот № 6
1 989 900 грн.;
Лот № 7
441 720 грн.
Лот № 8
198 540 грн.;
Лот № 9
1 881 360 грн.;
Лот № 11 171 600 грн.;
номер ______ та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів
№2
№2
№4
№2
№7
№2
№2
№2

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.;
(цифрами)

Лот № 1
Лот № 3
Лот № 4

триста двадцять сім тисяч шістсот грн. (з ПДВ);
чотириста сорок одна тисяча триста грн.(з ПДВ);
один мільйон триста дев’яносто дев’ять тисяч сто сорок грн. (з ПДВ);

Лот № 6
Лот № 7
Лот № 8
Лот № 9
Лот № 11

один мільйон дев’ятсот вісімдесят дев’ять тисяч грн. (з ПДВ);
триста сімдесят тисяч грн. (без ПДВ);
сто дев’яносто вісім тисяч чотириста п’ятдесят грн. (з ПДВ);
один мільйон вісімсот вісімдесят одна тисяча грн. (з ПДВ);
сто сімдесят одна тисяча триста грн. (з ПДВ)
(словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 03.07.2013 р.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
ТОВ «АЛТ Україна Лтд»: Лот № 1, Лот № 3, Лот № 6, Лот № 8, Лот № 9, Лот № 11;
ТОВ «Інтертек-Україна»: Лот № 4;
ТОВ «БІОНІКС ЛАБ»: Лот № 7.
9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
ЄДРПОУ 36257647.
ЄДРПОУ 34349840.
ЄДРПОУ 36301858.
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон,
телефакс.
01133, м.Київ, вул.Командарма Каменєва, 4-А, тел./факс (044)495-72-70.
01021, м. Київ, Кловський узвіз, 14-Б, оф.№1, тел./факс (044)230-23-73.
04071, м.Київ, пров. Ярославський, буд.7/9, тел. (044)379-17-97, факс (044) 379-17-97.
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.
23.07.2013 р.
Лот № 1
Біоаналізатор
Лот № 3
ДНК- синтезатор
Лот № 4
Ізотермічний титраційний нанокалориметр
Лот № 6
Система аналізу експресії генів
Лот № 7
Система ПЛР в реальному часі
Лот № 8
Система автоматичного виділення нуклеїнових кислот
Лот № 9
Спектрометр кругового дихроїзму
Лот № 11 Спектрофотометр двопроменевий з термоциркуляцією
10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

327 600 грн. (з ПДВ)
441 300 грн. (з ПДВ)
1 399 140 грн. (з ПДВ)
1 989 000 грн. (з ПДВ)
370 000 грн. (без ПДВ)
198 450 грн. (з ПДВ)
1 881 000 грн. (з ПДВ)
171 300 грн. (з ПДВ)

Лот № 1
Біоаналізатор
327 600 грн. (з ПДВ)
Лот № 3
ДНК- синтезатор
441 300 грн. (з ПДВ)
Лот № 4
Ізотермічний титраційний нанокалориметр
1 399 140 грн. (з ПДВ)
Лот № 6
Система аналізу експресії генів
1 989 000 грн. (з ПДВ)
Лот № 7
Система ПЛР в реальному часі
370 000 грн. (без ПДВ)
Лот № 8
Система автоматичного виділення нуклеїнових кислот
198 450 грн. (з ПДВ)
Лот № 9
Спектрометр кругового дихроїзму
1 881 000 грн. (з ПДВ)
Лот № 11 Спектрофотометр двопроменевий з термоциркуляцією
171 300 грн. (з ПДВ)
11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке
мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:
12.1. Дата прийняття рішення. 26.06.2013 р.
12.2. Причини.
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. (ціна найбільш
вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму,
передбачену замовником на фінансування закупівлі)
Лот № 10 Спектрофлуориметр
Торги не відбулися. Згідно Статті 30. п.2. (ціна найбільш
вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму,
передбачену замовником на фінансування закупівлі)
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим
законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним
критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею
17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим
законодавством вимогам.

ТОВ «Хімлаборреактив»; ТОВ «АЛТ Україна Лтд»; ТОВ «АЛЬФА ПРИБОР»; ТОВ «ІнтертекУкраїна»; ТОВ «КОЛІЗЕЙ ХХІ»; ТОВ «ШИМЮКРЕЙН»; ТОВ«БІОНІКС ЛАБ».
13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають
установленим законодавством вимогам.
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

ТОВ «Хімлаборреактив»; ТОВ «АЛТ Україна Лтд»; ТОВ «АЛЬФА ПРИБОР»; ТОВ «ІнтертекУкраїна»; ТОВ «КОЛІЗЕЙ ХХІ»; ТОВ «ШИМЮКРЕЙН»; ТОВ«БІОНІКС ЛАБ».
13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та
підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.
14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).
15. Склад комітету з конкурсних торгів
Тукало М.А. заступник директора з наукової роботи, зав відділу;
Телегеєв Г.Д. с.н.с., в.о. зав.відділу;
Тихонкова І.О. с.н.с.;
Санченко О.М. провідний інженер, секретар ККТ;
Голова тендерного комітету
зав. відділу

В.В.Філоненко

