
ІНФОРМАЦІЯ 

про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Інститут фізіології ім.. О.О.Богомольця НАН України 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05417093 

1.3. Місцезнаходження: м Київ, вул. О.Богомольця, 4, 01601 

1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ):   

Національна академія наук України ЄДРПОУ 00019270. 

2. Джерело фінансування закупівлі: : кошти держбюджету 

3. Інформація про предмет закупівлі: 

3.1. Найменування предмета закупівлі: 64.20.1 Послуги з передавання даних і повідомлень  

3.2. Кількість товарів або вид виконання робіт чи надання послуг:  59 аналогових         телефонів; 2 

потока  ISDN PRI з сигналізацією DSS-1; підключення 300 номерів  ВАТС інституту до телефонної 

мережі загального доступу.  

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг :  

 За адресою Замовника (м. Київ, вул. Богомольця, 4) 

4. Інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про 

застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua. 

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування 

процедури закупівлі в одного учасника (у разі розміщення) :  www. biph.kiv.ua 

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, 

опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель:  

      №54617, ВДЗ №56 (444) від 27.12.2010 

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, 

опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом). 

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, 

розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: № 54617/1 від 27.12.2010 року 

4.6. Дата оприлюднення відомостей щодо рішення Міністерства економіки України про погодження 

або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі, опублікованих у державному офіційному 

друкованому виданні з питань державних закупівель: № 20 (466) від 16.02.2011 року  

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 20.12.2010 року 

6. Інформація про запрошеного учасника процедури закупівлі: 

6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:       Київська міська філія ВАТ «Укртелеком» 

6.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 215607626656 

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, 

телефакс: 01033, м Київ, вул. Горького,40; телефон – (044) 234-4044, 

7. Результат проведення процедури закупівлі: погодження процедури закупівлі 

7.1. Дата укладення договору про закупівлю: 09.03.2011 

7.2. Ціна договору про закупівлю:  

 300 000,00 грн (триста тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ 

7.3. Процедура закупівлі в одного учасника відмінена: 

7.3.1. Дата прийняття рішення. 

7.3.2. Причини. 

 

Голова комітету з конкурсних торгів, 

Заступник директора Інституту, 

 член-кореспондент НАН України       _____________   Сагач В.Ф. 


