
Протокол № 127 

засідання тендерного комітету 

Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України 

 

м. Київ                                                                                                                    «_25_» жовтня 2021 р. 

 

ПРИСУТНІ: 

Від Замовника:  

Голова тендерного комітету: 

Телегєєв Геннадій Дмитрович зав. відділу, с.н.с. 

Заступник голови тендерного комітету 

Купріненко Ірина Миколаївна провідний економіст 

Члени  тендерного комітету: 

Заїка Леонід Андрійович с.н.с. 

Секретар тендерного комітету: 

Санченко Ольга Миколаївна пров. інженер  

Всього: _4_  особи 

 

Від Учасника: Лозовенко Олександр Петрович директор  ТОВ «БЛОК СІЕРЕС». 

Всього – 1 особа. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

Проведення переговорів на закупівлю шляхом застосування переговорної процедури закупівлі відповідно 

до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) «Код ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші 

завершальні будівельні роботи (Влаштування комплексу чистих приміщень в Інституті молекулярної 

біології і генетики НАН України для створення сучасної спеціалізованої лабораторії для роботи з 

інфекційними матеріалами, яка відповідає ДСТУ ISO 14644-1:2009, розташованою за адресою: м.Київ, 

вул.Академіка Заболотного, 150)» на 2021 р. 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову тендерного комітету Телегєєва Г.Д. який повідомив про необхідність закупівлі  «Код ДК 

021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Влаштування комплексу чистих приміщень 

в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України для створення сучасної спеціалізованої 

лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами, яка відповідає ДСТУ ISO 14644-1:2009, 

розташованою за адресою: м.Київ, вул.Академіка Заболотного, 150)»  на 2021 р. Відповідно до п.2 ч.1) ст. 

40 Закону України "Про публічні закупівлі" переговорна процедура закупівлі застосовується замовником 

як виняток у разі:  якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за 

лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом. При 

цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника 

процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній 

документації. 

Голова тендерного комітету Телегєєв Г.Д., повідомив про необхідність застосування переговорної 

процедури закупівлі на 2021 рік, підставою стали результати  попередньо проведених процедур відкритих 

торгів звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2021-09-17-002666-с від 08.10.2021 р., та 

UA-2021-10-08-001874-с від 25.10.2021 р., що закінчились відміною торгів, тому що на участь у торгах 

було подано менше двох тендерних пропозицій.  

Секретар тендерного комітету Санченко О.М. озвучила розмір закупівлі: очікувана вартість закупівлі – 

8857299,65 грн. (вісім мільйонів вісімсот п’ятдесят сім тисяч двісті дев’яносто дев’ять гривень шістдесят 

п’ять копійок) в т.ч. ПДВ – 1476216,61 грн., 1 робота. 

Учасник переговорів: ТОВ «БЛОК СІЕРЕС» (ЄДРПОУ 42695876 Україна, 03189, м. Київ, вул. Академіка 

Вільямса, будинок 6 д, офіс 43, тел. +38(097)732-97-41,  lozovenko@blockcrs.com)   

подавав тендерну пропозицію на процедуру відкритих торгів двічі, тому було прийняте рішення про 

запрошення до участі даного учасника. ТОВ «БЛОК СІЕРЕС» надав усі документи, що підтверджують 

відповідність кваліфікаційним критеріям, відповідно до ст. 16, 17 Закону України «Про публічні 

закупівлі» та іншим вимогам.  

Учасник переговорів ТОВ «БЛОК СІЕРЕС» подав тендерну пропозицію вартістю – 8857299,65 грн. (вісім 

мільйонів вісімсот п’ятдесят сім тисяч двісті дев’яносто дев’ять гривень шістдесят п’ять копійок) в т.ч. 

ПДВ  – 1476216,61 грн., 1 робота. 

УХВАЛИЛИ: 

Замовником та  учасником здійснена домовленість про наступне: 

mailto:ozovenko@blockcrs.com


Найменування предмета закупівлі:  «Код ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні 

роботи (Влаштування комплексу чистих приміщень в Інституті молекулярної біології і генетики НАН 

України для створення сучасної спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами, яка 

відповідає ДСТУ ISO 14644-1:2009, розташованою за адресою: м.Київ, вул.Академіка Заболотного, 150)» 

Кількість: 1 робота. 

Процедура закупівлі – переговорна процедура закупівлі. 

Назва учасника – ТОВ «БЛОК СІЕРЕС» 

Вартість предмета закупівлі: 8857299,65 грн. (вісім мільйонів вісімсот п’ятдесят сім тисяч 

двісті дев’яносто дев’ять гривень шістдесят п’ять копійок) в т.ч. ПДВ – 1476216,61 грн.,  

Джерело фінансування: державний бюджет України 

Місце постачання: 03143, м. Київ, вул. Акад. Заболотного, 150 

Строк постачання: до 31.12.2021 р.. 

            Умови застосування переговорної процедури : п.2, ч.1). ст.40 Закону України «Про публічні  

закупівлі»:  якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), 

через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом. При цьому 

предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури 

закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації; 

Учасник підтвердив можливість постачання:  «Код ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні 

будівельні роботи (Влаштування комплексу чистих приміщень в Інституті молекулярної біології і 

генетики НАН України для створення сучасної спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними 

матеріалами, яка відповідає ДСТУ ISO 14644-1:2009, розташованою за адресою: м.Київ, вул.Академіка 

Заболотного, 150)», 1 робота до 31.12.2021 року, загальною вартістю  8857299,65 грн. (вісім мільйонів 

вісімсот п’ятдесят сім тисяч двісті дев’яносто дев’ять гривень шістдесят п’ять копійок) в т.ч. ПДВ – 

1476216,61 грн. 

Результати поіменного голосування членів тендерного комітету: 

Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за» чи «проти»*) 

Голова тендерного комітету: Телегєєв Г.Д. зав. відділу, 

д.б.н. 

«ЗА» 

Заступник голови тендерного комітету:  

Купріненко І.М. провідний інженер 

«ЗА» 

Член тендерного комітету: Заїка Л.А. с.н.с. «ЗА» 

Секретар тендерного комітету: Санченко О. М. провідний 

інженер  

«ЗА» 

* Якщо член тендерного комітету голосував «проти» рішення, його пояснення з цього 

приводу мають додаватися до рішення комітету. 

Щодо даного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету 

проголосували одноголосно «за». 

 

ЗАПРОШЕНІ:   

Учасник   ТОВ «БЛОК СІЕРЕС»                     ______________   Олександр ЛОЗОВЕНКО  

                                                                         (підпис, печать) 

 

Заступник голови тендерного комітету              ____________       КупріненкоІ.М. 

 

Член тендерного комітету с.н.с.                            ___________        Заїка Л.А. 

  

 

 

Голова тендерного комітету  

зав. відділу, с.н.с.                                                 ___________     Геннадій ТЕЛЕГЄЄВ  
                                                                               підпис, м.п. 

 

Секретар тендерного комітету 

пров. інженер                                                         ___________      Ольга САНЧЕНКО                        

 

       


