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ОБҐРУНТУВАННЯ 

застосування процедури закупівлі 

в одного учасника реактиві хімічних та препаратів, 

постачаємих корпорацією SIGMA-ALDRICH 

 

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-24, вул. Академіка Богомольця, 4; 01024 

 

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по 

батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського 

телефонного зв'язку, e-mail): 

Коляда Юрий Михайлович, провідний інженер відділу ЗФНС; м. Київ-24, вул. Академіка 

Богомольця, 4; 01024, кім. 108; телефон (044) 256-24-32, (044) 256-20-70; e-mail: 

tender1@biph.kiev.ua  

 

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник 

(повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Національна академія наук України 

(код ЄДРПОУ – 00019270) 

 

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 

процедури закупівлі в одного учасника: 06.12.2011 

 

2. Джерело фінансування закупівлі: держбюджет та кошти спец рахунку 

 

3. Інформація про предмет закупівлі: 

 

3.1. Найменування предмета закупівлі: реактиви хімічні та препарати по каталогах.Sigma, 

Aldrich, Fluka, Supelco (або еквівалентні), які поставляються корпорацією SIGMA-ALDRICH, код 

по класифікатору ДК 016-97-відсутній 

 

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

 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: м. Київ-24, вул. Академіка 

Богомольця, 4; 01024 

 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: з моменту укладання договору по 

31 грудня 2012 року. 

 

4. Інформація про учасника процедури закупівлі: 

 

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: 

Товариство з обмеженою відповідальністю “АЛСІ” ЛТД. 

 

4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 21632299.. 

 

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, 

телефакс: м. Київ, вул. Шовкуненко, 8/20, оф.51, 03049; тел/факс: (044) 520-05-05. 
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5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: 

   - відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які 

можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за 

відсутності при цьому альтернативи (підпункт другий частини другої статті 39 Закону України 

“Про здійснення державних закупівель” від 01червня 2010 року № 2289-VI (із змінами)). 

 

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в 

одного учасника. 

Згідно з планами науково-дослідних робіт Інститутом виконуються і плануються надалі 

проведення досліджень у галузях експериментальної кардіології, фізіології кровообігу, фізіології 

головного мозку, імунології і цитотоксичних сироваток, нейрохімії та ін.. 

Ці дослідження здійснюються із використанням хімічних реактивів і препаратів, до яких 

пред’являються певні вимоги, а саме досить високий ступінь чистоти і які поставляються 

виключно корпорацією SIGMA-ALDRICH по каталогах Sigma, Aldrich, Fluka, Supelcо. 

Крім цього слід наголосити, що публікація результатів досліджень у іноземних наукових 

виданнях потребує вказувати джерело надходження хімічних реактивів та препаратів та їх 

постачальника. 

На Україні авторизованим дистиб’ютером корпорації SIGMA-ALDRICH з ексклюзивним 

правом продажу хімічних реактивів та препаратів по каталогах Sigma, Aldrich, Fluka, Supelcо є 

ТОВ ”Алсі” ЛТД.  

Такого ж висновку дійшла й Торгово-промислова палата України, що підтверджується 

довідкою від 28.10.2011 р.№ 2476/08.3-8 

 

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі в 

одного учасника: 

1. Сертифікат корпорації SIGMA-ALDRICH ТОВ “АЛСІ” ЛТД. 

2. Дистриб’юторська угода між SIGMA-ALDRICH Chemie GmbH та ТОВ“АЛСІ” ЛТД від 

08.03.2011. 

3. Довідка Торгово-промислової палати України № 2476/08.3-8 від 28.10.2011 р. 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів   ___________________  Войтенко Н.В. 

 


