
                                                        

                                                     Додаток до річного плану закупівель на 2019  рік 

                                          Інституту електродинаміки НАН України, код ЄДРПОУ 05417236 

                                                             за спеціальним  та загальним  фондом  
 

           Предмет закупівлі 

Код КЕКВ для 

бюджетних 

коштів 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

(грн.) 

Процедура закупівлі Орієнтований початок 

проведення 

процедури закупівлі 

  

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

9092 - Послуги із санітарно-гігієнічної обробки 

приміщень (дератизація та дезінсекція) 
2240 16 128,00 без проведення процедури січень  

5031 - Технічне обслуговування і ремонт офісної 

техніки (сервісне обслуговування  КМА Мinolta 

EP 1054) 

2240 3 600,00 без проведення процедури січень  

7321 - Консультаційні послуги у сфері наукових 

досліджень (присвоєння цифрових 

ідентифікаторів DOI) 

 

2240 17 280.00 без проведення процедури січень  

6421 - Послуги телефонного зв’язку та передачі 

даних (надання послуг зв'язку, надання в 

користування кабельної каналізації 

електрозв'язку ПАТ «Укртелеком», послуги з 

передавання даних і повідомлень) 

2240 69 068,40 без проведення процедури січень  

5033 - Послуги з технічного обслуговування 

телекомунікаційного обладнання (технічне 

обслуговування ВАТС типу «SAMAUNG iDCS-

500» та офісної АТС «Aria Soho» 

2240 47 880,,00 без проведення процедури січень  

7241 – Послуги провайдерів  
                      (Інтернет) 

2240 50 616,00 без проведення процедури січень  

1551 - Молоко та вершки 
                   (молоко) 

2230 215,21 без проведення процедури січень  



5031 - Технічне обслуговування і ремонт офісної 

техніки 
(технічне обслуговування маркувальної 

машини) 

2240 9576,00 без проведення процедури січень  

(Протокол засідання ТК №3 від 21.01.2019 р.) 
 

 

                    Голова тендерного комітету 

                    заступник директора, д.т.н.                                                            Самков О.В. 

 

                    Секретар тендерного комітету 

                      інженер НОВ                                                                                Лозова С.В. 
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           Предмет закупівлі 

Код КЕКВ для 

бюджетних 

коштів 

Очікувана 

вартість 
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Примітки 

1 2 3 4 5 6 

9999 – потоковий ремонт універсально-

фрезерувального верстата мод.676 
2240 39 840,00 без проведення процедури січень  

5075 – послуги з технічного обслуговування 

ліфтів 
2240 54010 без проведення процедури січень  

5041 – послуги з ремонту і технічного 

обслуговування вимірювальних, 

випробувальних і контрольних приладів 
(технічне обслуговування систем пожежної 

сигналізації) 

2240 99 979,20 без проведення процедури січень  

6510 - послуги з розподілу води та супутні 

послуги 
2272 95 098.00 без проведення процедури січень  

6411 - поштові послуги 2240 20000,00 без проведення процедури січень  

4533- водопровідні та санітарно-технічні роботи 2240 64800,00 без проведення процедури лютий  

1462 – сплави 
(лист Ст.1,5. кутник) 

2210 14 625,00 без проведення процедури лютий  

2213 -довідники 2210 1500,00 без проведення процедури лютий  

4455 – пружини 
(пружина для дверей) 

2210 300,00 без проведення процедури лютий  

4431 – вириби з дроту 
(дріт зварювальний, електроди) 

2210 670,00 без проведення процедури лютий  

1483 - скловолокно 2210 482,00 без проведення процедури лютий  



1852 – пластмасові вироби 
(піна монтажна) 

2210 510,00 без проведення процедури лютий  

(Протокол засідання ТК №5 від 28.01.2019 р.) 
 

 

                    Голова тендерного комітету 
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                    Секретар тендерного комітету 
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Примітки 
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3012 -  Фотокопіювальне та поліграфічне 

обладнання для офсетного друку (БФП  Canon 

VF421dw з Wi-Fi) 

3110 23 114,02 без проведення процедури лютий  

3242 - Мережеве обладнання 
(  коммутатор некерований  D-Link DGS-1008D, 

мережева карта  Intel 1x10/100/1000BASE-T, PCI 

2210 21 624,00 без проведення процедури лютий  

3023 - Комп’ютерне обладнання 
(накопичувач SSD M.2 120GB Kingston SATA  

2210 1 180.01 без проведення процедури лютий  

3115 - Баласти для розрядних ламп чи трубок ( 

джерело безперебійного живлення) 
2210 7663,60 без проведення процедури лютий  

0931 – Постачання електричної енергії 2273 50 950,00 без проведення процедури лютий  

6531 -Розподіл електричної енергії 

 

2273 22 800,00 без проведення процедури лютий  

7972 - Послуги з проведення розслідувань 

(хімічний аналіз стічних вод) 
2240 4452,48 без проведення процедури лютий  

7997 – Видавничі послуги 
(виготовлення обкладинки журналу 

«Технічна електродинаміка») 

2210 21 924,00 без проведення процедури лютий  

(Протокол засідання ТК №6 від 04.02.2019 р.) 
 

 

                    Голова тендерного комітету 



                    заступник директора, д.т.н.                                                            Самков О.В. 

 

                    Секретар тендерного комітету 
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Примітки 

1 2 3 4 5 6 

4533 - Водопровідні та санітарно-технічні 

роботи 
(капітальний ремонт та модернізація систем 

водопостачання) 

3132 29 661,38 без проведення процедури лютий  

6651- Страхові послуги 
(страхування водіїв і транспортних засобів) 

2240 6349,00 без проведення процедури лютий  

(Протокол засідання ТК №7 від 11.02.2019 р.) 
 

 

                    Голова тендерного комітету 

                    заступник директора, д.т.н.                                                            Самков О.В. 
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                                                     Додаток до річного плану закупівель на 2019  рік 

                                          Інституту електродинаміки НАН України, код ЄДРПОУ 05417236 

                                                             за спеціальним  та загальним  фондом  
 

           Предмет закупівлі 

Код КЕКВ для 

бюджетних 

коштів 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

(грн.) 

Процедура закупівлі Орієнтований початок 

проведення 

процедури закупівлі 
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1551 Молоко 2230 204,96 без проведення процедури лютий  

(Протокол засідання ТК №8 від 18.02.2019 р.) 
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7221-  Послуги з розробки пакетів програмного 

забезпечення 
(програма М.Е.Док) 

2240 1500,00 без проведення процедури лютий  

(Протокол засідання ТК №9 від 28.02.2019 р.) 
 

 

                    Голова тендерного комітету 

                    заступник директора, д.т.н.                                                            Самков О.В. 

 

                    Секретар тендерного комітету 

                      інженер НОВ                                                                                Лозова С.В. 
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4431- Вироби з дроту 
(електроди АНО-21, проволока зварювальна) 

2210 1889,10 без проведення процедури березень  

3922 -  Кухонне приладдя, товари для дому та 

господарства і приладдя для закладів 

громадського харчування 
(щітка малярна, валик з ручкою для фарб) 

2210 330,00 без проведення процедури березень  

4483- Мастики, шпаклівки, замазки та 

розчинники ( перетворювач іржі) 
2210 80,00 без проведення процедури березень  

3143 - Електричні акумулятори  
акумуляторна батарея 12V-9Ан) 

2210 17 316,00 без проведення процедури березень  

(Протокол засідання ТК №10 від 04.03.2019 р.) 
 

 

                       Голова тендерного комітету 

                       заступник директора, д.т.н.                                                          Самков О.В. 

 

                      Секретар тендерного комітету 

                       інженер НОВ                                                                                Лозова С.В. 
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0930 Електрична енергія 
(с. Надинівка) 

2273 464,58 без проведення процедури березень  

(Протокол засідання ТК №11 від 12.03.2019 р.) 
 

 

                    Голова тендерного комітету 
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                    Секретар тендерного комітету 

                      інженер НОВ                                                                                Лозова С.В. 
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Примітки 

1 2 3 4 5 6 



3021 Машини для обробки даних (апаратна 

частина) 
(ноутбук НР 250 Gb) 

2210 33 996,00 без проведення процедури березень  

8033 Послуги у сфері освіти в галузі безпеки 

(навчання з питань пожежної безпеки) 
2240 2 400,00 без проведення процедури березень  

1551 Молоко та вершки 2230 204,96 без проведення процедури березень  

5031 Технічне обслуговування і ремонт офісної 

техніки  (заправка картриджів, відновлення 

картриджа) 

2240 4 884,00 без проведення процедури березень  

(Протокол засідання ТК №12 від 18.03.2019 р.) 
 

 

                    Голова тендерного комітету 

                    заступник директора, д.т.н.                                                            Самков О.В. 
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                      інженер НОВ                                                                                Лозова С.В. 
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Примітки 

1 2 3 4 5 6 



7231 - Послуги з обробки даних 
(довідка про реєстрацію НДДКР та дисертацій) 

2240 300,00 без проведення процедури березень  

 7232 - Послуги, пов’язані з базами даних 

(організаційно-технічні послуги доступу до 

ЄДЕБО) 

2240 3204,48 без проведення процедури березень  

3019 -  Офісне устаткування та приладдя різне 

(папір рулонний) 
2210 972,00 без проведення процедури березень  

 7226 - Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням   
(послуги  з консультуванням  у сфері 

комп'ютерних систем автоматизації фінансово-

господарської діяльності (Парус-Бюджет)) 

2240 37 432,50 без проведення процедури березень  

(Протокол засідання ТК №13 від 25.03.2019 р.) 
 

                   Голова тендерного комітету 
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3023 - Комп’ютерне обладнання 
(системна плата MSI B450 Bazooka V2, миша 

Cordless HP Z 3700 Gold, комплект  Logitech 

Keyboard MK 120+ миша USB, принтер НР Laser 

Jet Pro M28 

2210/3110 25 960,00 без проведення процедури квітень  

3012 - Фотокопіювальне та поліграфічне 

обладнання для офсетного друку 
(картридж НР Laser Jet багатофункціональний 

пристрій) 

2210 /3110 12 124.00 без проведення процедури квітень  

3019 -  Офісне устаткування та приладдя різне 

(папір для принтера) 
2210 192,00 без проведення процедури квітень  

 3021 - Машини для обробки даних (апаратна 

частина) (модуль збирання даних) 
3110 4482 без проведення процедури квітень  

3115 - Баласти для розрядних ламп чи трубок 

(джерело безперебійного живлення) 
3110 7500.00 без проведення процедури квітень  

3012 - Фотокопіювальне та поліграфічне 

обладнання для офсетного друку 
(картридж НР Laser , картридж Canon, тонер  

Canon) 

2210 5459,60 без проведення процедури квітень  

3019 -  Офісне устаткування та приладдя різне 

(папір офісний А4, файл А4, бокс для 

документів, маркер) 

2210 2670,00 без проведення процедури квітень  

3023 - Комп’ютерне обладнання 
(флеш-пам'ятьUSB, диск CD-RW) 

2210 1500,00 без проведення процедури квітень  

(Протокол засідання ТК №14 від 02.04.2019 р.) 
 

 

                    Голова тендерного комітету 

                    заступник директора, д.т.н.                                                            Самков О.В. 

 

                    Секретар тендерного комітету 

                      інженер НОВ                                                                                Лозова С.В. 

 



                                                       Додаток до річного плану закупівель на 2019  рік 

                                          Інституту електродинаміки НАН України, код ЄДРПОУ 05417236 

                                                             за спеціальним  та загальним  фондом  
 

           Предмет закупівлі 

Код КЕКВ для 

бюджетних 

коштів 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі (грн.) 

Процедура закупівлі Орієнтований початок 

проведення 

процедури закупівлі 

  

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 4263  Металообробні верстати 
(стрічкова пила optimum) 

3110 43 576,96 без проведення процедури квітень  

 3834 Прилади для вимірювання величин 

(цифровий осцилограф-мультиметр  Uni-T UTM 

181C) 

3110 8 064,00 без проведення процедури квітень  

3841 Лічильні прилади 

(частотометр FC-8150) 
3110 14 580,00 без проведення процедури квітень  

 4810 Пакети галузевого програмного 

забезпечення (програмна продукція 
COMSOL) 

2240 166 213,62 без проведення процедури квітень  

7161 Послуги з випробувань та аналізу складу і 

чистоти ( послуги по хімічному аналізу 

побутових стічних вод) 

2240 2820,00 без проведення процедури квітень  

3023 Комп'ютерне обладнання 
(системні блоки) 

3110 23 200,03 без проведення процедури квітень  

9047 Послуги з чищення каналізаційних 

колекторів (прочищення дворових 

каналізаційних мереж та каналізаційних 

оглядових колодязів) 

2240 15 700,00 без проведення процедури квітень  

0931 Електрична енергія  643,00 без проведення процедури квітень  



3922 Кухонне приладдя, товари для дому та 

господарства і приладдя для закладів 

громадського харчування 
(щітка) 

2210 300,00 без проведення процедури квітень  

4451 Знаряддя (кутник повірочний, свердла, 

різці, фрези, надфілі) 
2210 17 856,00 без проведення процедури квітень  

3019 Офісне устаткування та приладдя різне 2210 3885,62 без проведення процедури квітень  

3021 Машини для обробки даних (апаратна 

частина) (процесор) 
2210 12 708,00 без проведення процедури квітень  

3023 Комп’ютерне обладнання 

( материнська плата, пам'ять DDR) 
2210 33 572,00 без проведення процедури квітень  

3115 Баласти для розрядних ламп чи трубок 

(блок живлення) 
2210 35280,00 без проведення процедури квітень  

(Протокол ТК №15 від 08.04.2019 р.) 
                    

                    Голова тендерного комітету 

                    заступник директора, д.т.н.                                                            Самков О.В. 

 

                    Секретар тендерного комітету 

                      інженер НОВ                                                                                Лозова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


