
ЗАПИТ 
цінових пропозицій  

 
     1. Замовник:  
1.1. Найменування. Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук 
України 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 05417101 
1.3. Місцезнаходження. 03680, МСП-680,  м. Київ, вул. Акад. Заболотного, 150 
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. р/р 35211001000570    
1.5. 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).  
Філоненко Валерій Вікторович,  зав. відділу, д.б.н.; 03680, МСП-680, м. Київ, вул. акад. 
Заболотного, 150. тел./факс (044) 522-61-00, mail: filonenko@imbg.org.ua;  
Санченко Ольга Миколаївна, провідний інженер; 03680, МСП-680, м. Київ, вул. акад. 
Заболотного, 150, (044) 200-03-26, mail: sanchenko@imbg.org.ua; 
1.6. Головний  розпорядник  коштів  (повне  найменування   та ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ). Національна академія наук України, код ЄДРПОУ  00019270. 
     2. Фінансування закупівлі:  
2.1. Джерело фінансування закупівлі. кошти держбюджету 
2.2. Розмір   бюджетного   призначення   за   кошторисом  або очікувана вартість закупівлі (не 
для друку, не для оприлюднення).  
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі  товару) (не для друку, не для 
оприлюднення).  
     3. Адреса  веб-порталу  Міністерства  економічного розвитку і торгівлі України,  на якому 
розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua   
     4. Адреса    веб-сайту,   на   якому   замовником   додатково розміщується інформація про 
закупівлю (у разі наявності). http://www.imbg.org.ua    
     5. Інформація про предмет закупівлі:  
5.1. Найменування предмета закупівлі. Устаткування для автоматичного оброблення 
інформації (Обчислювальний кластер) (Код 30.02.1 за ДК 016-97) 
5.2. Опис предмета закупівлі чи його  частин  (якщо  замовник передбачає подання цінових 
пропозицій за частинами),  у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри. 1 од. 
5.3. Строк поставки товарів або надання послуг. З моменту укладання договору по 31 грудня 
2012 р. 
     6. Основні умови договору. згідно розділу IX Закону України 
     7. Строк дії цінових пропозицій. 120 днів  
     8. Подання цінових пропозицій:  
8.1. Місце та спосіб подання. 03680, МСП-680, м.Київ, вул. Акад. Заболотного, 150, каб.19 
особисто або поштою. 
8.2. Строк. 16.10.2012 р. 10.00 год. 
     9. Розкриття цінових пропозицій:  
9.1. Місце. 03680, МСП-680, м.Київ, вул. Акад. Заболотного, 150, каб.19 
9.2. Дата. 16.10.2012 р. 
9.3. Час. 10.30 год. 
     10. Додаткова інформація.  
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів 
зав.відділу                                                                                                       В.В.Філоненко 
 


