
 
 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА  «НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ  
ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ 

імені Ф.Г.ЯНОВСЬКОГО АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ» 
 
 

 
Вих. № _____ від _________ 
 

До редакції  
ІБ «Вісник державних закупівель»  

 
Оголошення про результати проведення торгів 

на закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти 
 
1. Інформація не для друку:  
1.1. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): 
Академія медичних наук України, код ЄДРПОУ - 00061125 
1.2. Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України  
1.3. Розмір бюджетного призначення згідно з кошторисом або очікувана вартість закупівлі:  
4 326 704,89 грн. (чотири мільйона триста двадцять шість тисяч сімсот чотири грн., 89 коп.)  
 
2. Замовник торгів:  
2.1. Повне найменування: Державна установа « Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. 
Ф.Г.Яновського Академії медичних наук України»  
 2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (не для друку) - 02011964 
 
3. Інформація про предмет закупівлі:  
3.1. Предмет закупівлі – устаткування медичне, хірургічне, ортопедичне 
3.2. Кількість (у разі закупівлі товару) – 2 лоту  
 
4.  Дата і номер інформаційного бюлетеня «Вісник державних закупівель», у якому було 
опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, номер оголошення  - ог. 13704 (МЕД) 
в ІБ «Вісник державних закупівель» № 16 (314)\07.2008 р. 
 
5. Результат проведення процедури закупівлі: 
5.1. Дата акцепту тендерної пропозиції, що визначена найкращою: 16.09.2008 р.  
5.2. Дата укладення договору про закупівлю: договір № 24.09.2008 р.  
5.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися, дата прийняття такого рішення _________, 
причини ______________ 
 
6. Вартість договору про закупівлю (з урахуванням ПДВ): за лотом  № 1 - 3 184 070,00 грн.(три 
мільйони сто вісімдесят чотири тисячі сімдесят грн., 00 коп.), 
 
7. Інформація про переможця торгів:  
7.1. Повне найменування: Закрите акціонерне товариство “Луч АО” 
7.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (не для друку): 23495961 
7.3. Місцезнаходження (не для друку): 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18 а,  
7.4. Номер телефону, факсу (не для друку): тел./факс 8 044390-73-08. 
 
 
8. Голова 
тендерного комітету                                                                             Л.В. Кучугура-Кучеренко  
 



 
 

State organization 
“NATIONAL INSTITUTE OF 

PHTHISIOLOGY AND PULMONOLOGY 
named by F.G. Yanovsky 

Academy of medical sciences of Ukraine” 
10, M. Amosova street 
Kyiv 03680 UKRAINE 

Tel. +38 044 275 0402; +38 044 275 2700 
Fax  +38 044 275 2118 

 
_____________No._________________  

 Editorial Board of Newsletter “Herald of 
Public Purchases” 

 
Disclosure of tender 

1. Off-the-record information: 
1.1. Chief Funds Manager (full name and identification code according to the Uniform State Register of 
Enterprises and Organization of Ukraine) of the Academy of Medical Sciences of Ukraine, Identification 
code 00061125 
1.2. Purchase funding source – State Budget of Ukraine  
1.3. Amount of the budget appropriation in accordance with the estimate or expected cost of purchase: UAH 
4 326 704,89 UAN 
 
2. Customer 
2.1. Full name – State organization “National Institute of Phthisiology and Pulmonology named by F.G. 
Yanovskyi  Academy of Medical Sciences of Ukraine” 
2.2. Identification code according to the Uniform State Register of Enterprises and Organization of Ukrain 
(off-the-record) – 02011964 
 
3. Information on Subject of the Purchase  
3.1. Subject of the Purchase – medical, surgical and orthopedic equipment  
3.2. Number (in case of purchase of goods) – 2 lots 
 
4. Date and number of information bulletin “Bulletin of government tenders”, which contains the notice of 
purchase tender procedure, number of notice -  № 13704 (MED)   Editorial Board of Newsletter  “Herald of 
Public Purchases”  № 16 (314)\07.2008 р. 
 
5. Results of tender procedure 

 5.1. The date of accept of tender proposal, which is acknowledge as optimal: 16.09.08  
 5.2 The date of conclusion of agreement of purchase: 24.09.2008  
5.3. The tender is canceled or proved that not occur, the date of such decision __________; ____ the reason 
 

6. The cost of purchase agreement (with VAT):   
lot 1 - 3 184 070,00 UAN  
 
7. Information of the tender’s winner: 
7.1. Name: Close corporation “Luch AO”  

 7.2. Identification code as per Uniform State Register Code: 23495961 
 7.3. The place of location (not for printing): Kikvidze str., 18 A, Kiev, Ukraine 
  7.4. Telephone number and fax (not for printing): 8 044390-73-08. 
 
 
8. Chairwoman of the Tender Committee, 

Head Doctor             L.V. Kuchugura-Kucherenko 
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