
ПРОТОКОЛ 
розкриття цінових пропозицій 

1. Замовник:  

1.1. Найменування 
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України  

1.2. Місцезнаходження 
03680, МСП-680,  м.Київ, вул. Акад. Заболотного, 150 

1.3. Відповідальний за проведення торгів 
 Філоненко Валерій Вікторович 
  (прізвище, ініціали) 

телефон (044)522-61-00  

телефакс (044)522-61-00 

2. Інформація про предмет закупівлі 
Прилади та аппаратура для автоматичного регулювання та керування (СО2 Інкубатор (3 од.)) 
Код 33.20.7 ______________________________________________________________________  
(найменування предмета закупівлі згідно з Порядком визначення предмета закупівлі,  
який затверджується Міністерством економіки України) 

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в 
державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. 12.09.11 109(555)
№158982 (ТЕХ). 

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 
відбулося    26.09.2011 р.        11.30__                                                                                                            
                               (дата)                          (час) 

Місце розкриття 03680, МСП-680,  м.Київ, вул. Акад. Заболотного, 150, кабінет директора 

5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), 
запропонованих учасниками процедури закупівлі:  

 
Номер і дата 
реєстрації 
замовником 
пропозиції 

конкурсних торгів 
(кваліфікаційної 

пропозиції, цінової 
пропозиції)  

Повне найменування 
для (юридичної особи) 
або прізвище, ім'я, по 
батькові (для фізичної 

особи) учасника 
процедури закупівлі, 
ідентифікаційний код/ 
ідентифікаційний 

номер (за наявності), 
місцезнаходження/ 
місце проживання, 
телефон/телефакс  

Інформація про 
наявність 
необхідних 
документів, 
передбачених 
документацією 
конкурсних 

торгів 
(запитом щодо 

цінових 
пропозицій)  

Ціна пропозиції 
або ціни окремих 
частин предмета 
закупівлі (лотів) 

(якщо окремі 
частини предмета 
закупівлі визначені 
замовником для 

надання 
учасниками 

пропозицій щодо 
них)  

Примітки 

№1  Товариство з 
обмеженою 

+ 333 500,40 грн.  



26.09.2011 р. 

10 год. 40 хв.  

відповідальністю 
"Реалаб" 

ЄДРПОУ 33239012 

№2 

26.09.2011 р. 

10 год. 43 хв. 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
"Біонікслаб" 

ЄДРПОУ 36301858 

+ 236 944,80 грн.  

№3 

26.09.2011 р. 

10 год. 45хв. 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
"АЛСІ" ЛТД  

ЄДРПОУ 24725587 

+ 195 300,0 грн.  

 
 

6. Присутні: 

6.1. Від учасників процедури закупівлі:  

менеджер «АЛСІ» ЛТД  Ломоносова Л.В. 
                        (посада, прізвище, ініціали)  

____________________________ 
                            (підпис)  

Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі 
наявності)_____________________________________________________________________________________

6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів): 

заступник директора з наукової роботи,                                
 зав відділу;__ Тукало М.А.                                        
 
с.н.с., в.о. зав.відділу Телегеєв Г.Д. 

 н.с., Тихонкова І.  
           (посада, прізвище, ініціали)  

    

__________________________ 
                      (підпис)  

_______________________ 
                        (підпис)  

________________________ 
                        (підпис)  

 
 

Голова комітету з конкурсних торгів  _Філоненко В.В.____ 
(прізвище, ініціали)  

_______________ 
   (підпис)    М. П.  

Секретар комітету з конкурсних 
торгів  

__Санченко О.М.__ 
(прізвище, ініціали)  

_______________ 
      (підпис)  

 
 

  


