
ІНФОРМАЦІЯ 

про результати проведення процедури закупівлі 

в одного учасника реактивів хімічних, 

постачаємих корпорацією SIGMA-ALDRICH 

 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця Національної академії наук України 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05417093 
1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 4; 01024 

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

Національна академія наук України; код за ЄДРПОУ 00019270 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти держбюджету 

3. Інформація про предмет закупівлі: 

3.1. Найменування предмета закупівлі: 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. Академіка 

Богомольця, 4; 01024 

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: www.biph.kiev.ua . 

4.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі в одного 

учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних 

закупівель: №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. 

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

6. Інформація про запрошеного учасника процедури закупівлі: 

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

“АЛСІ” ЛТД. 

6.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 21632299. 

6.3. 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. 

7. Результат проведення процедури закупівлі: 

7.1. Дата укладення договору про закупівлю: 25.01.2012р. 

7.2. Ціна договору про закупівлю:  300000,00 грн. 

                (цифрами) 

(триста тисяч гривень). (словами) 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів, 

Заступник директора Інституту              _____________   Войтенко Н.В. 

 

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

