
 

ЗВІТ 

про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника 

№  5 від  31.01.2012 

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. Богомольця, 4, 01024 

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): заступник голови комітету з конкурсних торгів 

Сініков Валерій Миколайович тел/факс (044)25-2090; головний юрисконсульт Коваленко 

Сергій Олександрович тел(044) 256-2409; 

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ) Національна академія наук України ЄДРПОУ 00019270 

2. Джерело фінансування закупівлі.: кошти держбюджету 

3. Предмет закупівлі: 

3.1. Найменування: реактиви хімічні по каталогах.Sigma, Aldrich, Fluka, Supelco (або 

еквівалентні), які поставляються корпорацією SIGMA-ALDRICH; код по ДК 016-97 

відсутній. 

3.2. Кількість товару, вид робіт або послуг: 400 (чотириста) найменувань реактивів 

хімічних та препаратів. 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: м. Київ, вул. Богомольця, 4; 

01024 

4. Інформація щодо 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 наявності) :  www.biph.kiеv.ua  

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

одного учасника, опублікованої у державному офіційному друкованому виданні з питань 

державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економіки України.      

№151(597) 19.12.2011 р.; № 230281. 

4.4. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в 

одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України :  

230281/1 від 19.12.2011р. 

4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури 

закупівлі в одного учасника, яка була опублікована в державному офіційному 

друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі 

Міністерства економіки України: №13/10(615/10) 30.01.2012 р.; № 056832 

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 02.12.2011р 

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 22.12.2011 року, 09.30, 

м.Київ, вул. Богомольця, 4 

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ):  

     350 000,00 грн (триста п’ятдесят  тисяч гривень 00коп) 

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 

8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю 

“АЛСІ” ЛТД. 

http://www.tender.me.gov.ua/
http://www.biph.kiеv.ua/


8.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 21632299 

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

телефон, телефакс: м. Київ, вул. Шовкуненко, 8/20, оф.51, 03049; тел/факс: (044) 520-05-05 

9. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна (з урахуванням ПДВ):  

25.01.2012р. 300 000,00 грн (триста тисяч гривень 00коп) 

10.  Учасник надав довідки про відповідність встановленим законодавством вимогам 

документи, що підтверджують його відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно 

до ст.16 Закону 

 

11. Склад комітету конкурсних торгів  

 

Члени комітету:    

                                                              _________________     Сініков В.М.  

        _________________    Коваленко С.О.  

                       _________________ Лата Н.В.   

                              _________________  Золотуха О.П. 

Секретар комітету                             _________________     Коляда Ю.М. 

 

Голова комітету з конкурсних торгів    _________________     Войтенко Н.В. 

 


