
Додаток до річного плану  закупівель на 2016 рік 
Інституту електродинаміки НАН України, код ЄДРПОУ 05417236  

 
 
Предмет 
закупівлі 

 

Коди відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі ( за наявності) 

 

Код  КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі 
(з ПДВ)  

Процедура закупівлі 
 
 

Орієнтований 
початок 
проведення 
процедури  
закупівлі 

Примітки 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Транзистори 
 
 

26.11.2 Діоди та транзистори ( 
31712 – транзистори) 

2210  16 500,00  Без проведення 
електронних закупівель 

вересень   

Адаптори 26.11.3 Схеми електронні 
інтегровані (31111 – адаптори) 

2210 7140,00 Без проведення 
електронних закупівель 

вересень  

Драйвери 58.29.1 Програмне забезпечення 
системне на фізичних носіях 
(48960 – пакети драйверів і 
системного програмного 
забезпечення) 

2210 13410,00 Без проведення 
електронних закупівель 

вересень  

Електрична 
апаратура 

27.12.2 Апаратура електрична 
для комутації чи захисту 
електричних кіл, на напругу не 
більше ніж 1000 В (31210 – 
електрична апаратура для 
комутування та захисту 
електрничних кіл) 

2210 14 535,24 Без проведення 
електронних закупівель 

вересень  



Конденсатори 27.90.5 Конденсатори 
електричні (31711 – електричні 
конденсатори 

2210 13 200,00 Без проведення 
електронних закупівель 

вересень  

Реле, 
дроселі 

27.11.5 Елементи баластні до 
розрядних ламп або трубок; 
перетворювачі статичні; дроселі 
та котушки індуктивності , інші 

2210 29800,00 Без проведення 
електронних закупівель 

вересень  

Охолоджувач 25.11.2 Вироби конструкційні 
металеві та їхні частини 

2210 2700,00 Без проведення 
електронних закупівель 

вересень  

Корпус 
металевий 

25.99.2 Вироби з 
недорогоцінних металів, інші 

2210 5250,00 Без проведення 
електронних закупівель 

вересень  

Проведення 
пожежно-
технічної 
експертизи 

 2240 7 800,00 Без проведення 
електронних закупівель 

вересень  

 
(Затверджений  рішенням тендерного  комітетувід  15.09.2016 р . пр. №1) 
 
Голова тендерного комітету                                                                      О.В.Самков 
 
Секретар  тендерного комітету                                                                   С.В.Лозова 
 
 
 
 
 
 



Додаток до річного плану  закупівель на 2016 рік 
Інституту електродинаміки НАН України, код ЄДРПОУ 05417236  

 
 
Предмет 
закупівлі 

 

Коди відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі ( за наявності) 

 

Код  КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі 
(з ПДВ)  

Процедура закупівлі 
 
 

Орієнтований 
початок 
проведення 
процедури  
закупівлі 

Примітки 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Фарба емаль 
 
 

20.30.2 Фарби та лаки, інші, та 
пов"язана з ними продукція 
(448-  фарби, лаки,друкарська 
фарба та мастика 

2210 857,47 Без проведення 
електронних закупівель 

вересень   

Уайт-спірит 20.30.2 Фарби та лаки, інші, та 
пов"язана з ними продукція 
(448 -  фарби, лаки,друкарська 
фарба та мастика 

2210 379,20 Без проведення 
електронних закупівель 

вересень  

Круг відрізний 
по металу 

23.91.1 Вироби абразивні 
 (148 – абразивні вироби) 

2210 213,60 Без проведення 
електронних закупівель 

вересень  

Круг відрізний 
по металу 

23.91.1 Вироби абразивні 
 (148 – абразивні вироби) 

   2210 427,20    

Круг зачисний 
по металу 

23.91.1 Вироби абразивні 
 (148 – абразивні вироби) 

2210 168,00 Без проведення 
електронних закупівель 

вересень  

Шліфувальна 
шкурка 

23.91.1 Вироби абразивні 
 (148 – абразивні вироби) 

2210 534,00 Без проведення 
електронних закупівель 

вересень  

Полотно ножове 
по металу 

25.73.2 Пилки ручні, полотна до 
будь-яких пилок ( 44511 – 
полотна до ручних пилок) 

2210 171,00 Без проведення 
електронних закупівель 

вересень  

Щітка»змітка» 32.91.1 Мітли та щітки 2210 288,00 Без проведення вересень  



\(39224 – щітки) електронних закупівель 
Замок врізний 25.72.1 Замки та завіси ( 445 – 

знаряддя, замки, ключі, петлі, 
кріпильні деталі, ланцюги та 
пружини) 

2210 1764,00 Без проведення 
електронних закупівель 

вересень  

Саморізи 25.94.1 Вироби кріпильні та 
гвинтонарізні (44531 – саморізи 

2210 184,00 Без проведення 
електронних закупівель 

вересень  

Кабель 27.32.1 Проводи та кебелі 
електронні й електричні, інші 
(31321 – кабелі низької 
напруги) 

   2210 2064,70 Без проведення 
електронних закупівель 

вересень  

 
(Затверджений  рішенням тендерного  комітетувід  22.09.2016 р . пр. №2) 
 
Голова тендерного комітету                                                                      О.В.Самков 
 
Секретар  тендерного комітету                                                                   С.В.Лозова 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток до річного плану  закупівель на 2016 рік 
Інституту електродинаміки НАН України, код ЄДРПОУ 05417236  

 
 
Предмет 
закупівлі 

 

Коди відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі ( за наявності) 

 

Код  КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Очікуванавар
тість предмета 

закупівлі 
(з ПДВ)  

Процедура закупівлі 
 
 

Орієнтований 
початок 
проведення 
процедури  
закупівлі 

Примітки 

 

 

              1 2 3 4 5 6 7 

 
Мікросхема 
М/сAD8626 
ARZ 
 

 
26.11.3 Схеми електронні 
інтегровані (00000) 

   2210  487.00 Без проведення 
електронних закупівель 

жовтень   

З "єднувач 
PLS-40 

27.33.1 Пристрої 
електромонтажні (00000) 

    2210 117,00 Без проведення 
електронних закупівель 

жовтень  

Панель 
індикаторна 

27.90.2 Панелі індикаторні з 
пристроями на рідинних 
кристалах або зі світлодіодами 

    2210 891,56 Без проведення 
електронних закупівель 

жовтень  

Мікросхема 
М/сFT232 RL 
 

26.11.3 Схеми електронні 
інтегровані (00000) 

     2210 490.00 Без проведення 
електронних закупівель 

жовтень  

Мікросхема 
М/сAD8626ARZ 
 

26.11.3 Схеми електронні 
інтегровані (00000) 

2210 2435.00 Без проведення 
електронних закупівель 

жовтень  

Панель 27.90.2 Панелі індикаторні з 2210 222,89 Без проведення жовтень  



індикаторнаП/iB
C0802AGPLCH 

пристроями на рідинних 
кристалах або зі світлодіодами 

електронних закупівель 

Послуги з 
монтажу та 
відновлення 
телекомунікацій
ної мережі і 
кросового 
обладнання 
міських і 
місцевих ліній 
телефонного 
 зв" язку 

95.12.1 Ремонтування 
комунікаційного устаткування 
(50332000-1) 

2210 83500,00 Без проведення 
електронних закупівель 

листопад  

 
(Затверджений  рішенням тендерного  комітетувід  28.10.2016 р . пр. №3) 
 
Голова тендерного комітету                                                                      О.В.Самков 
 
Секретар  тендерного комітету                                                                   С.В.Лозова 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток до річного плану  закупівель на 2016 рік (зміни) 
Інституту електродинаміки НАН України, код ЄДРПОУ 05417236  

 
 
Предмет 
закупівлі 

 

Коди відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі ( за наявності) 

 

Код  КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі 
(з ПДВ)  

Процедура закупівлі 
 
 

Орієнтований 
початок 
проведення 
процедури  
закупівлі 

Примітки 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Папка для паперів 
з зав’язками 
(нецільнокрой) 
0,35Ч 
 

17.23.1 Вироби канцелярські 
паперові ( 22852 – теки) 

    2210 222,00 Без проведення 
електронних закупівель 

листопад   

Папка‐конверт А4 
прозора на кнопці 
31301 «ECONOM» 

22.29.2 Вироби пластмасові 
інші, н.в.і.у (19520000-7) 

    2210 264,96 Без проведення 
електронних закупівель 

листопад  

Ручкакульк.RANGE 
cиня ECONOMIX 

32.99.1 Убори наголовні 
захисні; ручки для писання та 
олівці, дошки, штемпелі для 
датування, опечатування та 
нумерування; стрічки до 
друкарських машинок, 
штемпельні подушечки 
 (30192 – кулькові ручки) 

    2210 66,60 Без проведення 
електронних закупівель 

листопад  

Файл для 
документів А4 

22.29.2 Вироби пластмасові 
інші, н.в.і.у. (19520000-7) 

   2210 187,20 Без проведення 
електронних закупівель 

листопад  



глянцевий 40мк. 
“БУМВЕСТ” 
Ручка кульк. 
авт.”BOLIDE” 
асорт/син. 
”ECONOMIX” 

32.99.1 Убори наголовні 
захисні; ручки для писання та 
олівці, дошки, штемпелі для 
датування, опечатування та 
нумерування; стрічки до 
друкарських машинок, 
штемпельні подушечки 
 (30192 – кулькові ручки) 

   2210   144,00 Без проведення 
електронних закупівель 

листопад  

Стержень 
кульк.107 мм 
синій, до ручок 
PI,Me,Ve,Ne,Ur,Si 

32.99.1 Убори наголовні 
захисні; ручки для писання та 
олівці, дошки, штемпелі для 
датування, опечатування та 
нумерування; стрічки до 
друкарських машинок, 
штемпельні подушечки 
 (30192 – змінні грифелі для 
олівців) 

   2210 39,00 Без проведення 
електронних закупівель 

листопад  

Маркертекст.D250
1(помаран) 
”DeltabyAxent” 

32.99.1 Убори наголовні 
захисні; ручки для писання та 
олівці, дошки, штемпелі для 
датування, опечатування та 
нумерування; стрічки до 
друкарських машинок, 
штемпельні подушечки 
 (30192 – маркери) 

   2210 39,00 Без проведення 
електронних закупівель 

листопад  

Маркер 
текст.D2502 
(жовтий) 
”DeltabyAxent” 

32.99.1 Убори наголовні 
захисні; ручки для писання та 
олівці, дошки, штемпелі для 
датування, опечатування та 
нумерування; стрічки до 

   2210 39,00 Без проведення 
електронних закупівель 

листопад  



друкарських машинок, 
штемпельні подушечки 
 (30192 – маркери) 

Маркер 
текст.D2502 
(зелений) 
”DeltabyAxent” 

32.99.1 Убори наголовні 
захисні; ручки для писання та 
олівці, дошки, штемпелі для 
датування, опечатування та 
нумерування; стрічки до 
друкарських машинок, 
штемпельні подушечки 
 (30192 – кулькові ручки) 

   2210 39,00 Без проведення  
електронних закупівель 

листопад  

Олівець 
прост.загост. з 
ласт. НВ 
“BUROMax” 

32.99.1 Убори наголовні 
захисні; ручки для писання та 
олівці, дошки, штемпелі для 
датування, опечатування та 
нумерування; стрічки до 
друкарських машинок, 
штемпельні подушечки 
 (30192 – олівці) 

 20,40 Без проведення 
електронних закупівель 

листопад  

Олівецьмех.”MER
CURY” 0,5 мм 
Economix 

32.99.1 Убори наголовні 
захисні; ручки для писання та 
олівці, дошки, штемпелі для 
датування, опечатування та 
нумерування; стрічки до 
друкарських машинок, 
штемпельні подушечки 
 (30192 – олівці) 

   2210 55,70 Без проведення  
електронних закупівель 

листопад  

Набір грифелів 
для механ. олівця  
0,5 2В ЕСОNOmix 

32.99.1 Убори наголовні 
захисні; ручки для писання та 
олівці, дошки, штемпелі для 
датування, опечатування та 
нумерування; стрічки до 

 67,50 Без проведення 
електронних закупівель 

листопад  



друкарських машинок, 
штемпельні подушечки 
 (30192 – змінні грифелі для 
олівців) 

Клей‐олівець  8 
гр.PVPЛюкс 
“BuroMAX” 

32.99.1 Убори наголовні 
захисні; ручки для писання та 
олівці, дошки, штемпелі для 
датування, опечатування та 
нумерування; стрічки до 
друкарських машинок, 
штемпельні подушечки 
 (00000) 

   2210 71,10 Без проведення  
електронних закупівель 

листопад  

Коректор‐ручка 8 
мл “DeltabyAxent” 

 

32.99.1 Убори наголовні 
захисні; ручки для писання та 
олівці, дошки, штемпелі для 
датування, опечатування та 
нумерування; стрічки до 
друкарських машинок, 
штемпельні подушечки 
 (30192 –  ручки коректори) 

 117,00 Без проведення  
електронних закупівель 

листопад  

Скоби 24/6 
(1000шт) 
“BuroMax” 

 

25.99.2 Вироби з 
недорогоцінних металів, інші 
( 30197 – скоби) 

 48,60 Без проведення  
електронних закупівель 

листопад  

Антистеплер 
40212 Economix 

25.99.2 Вироби з 
недорогоцінних металів, інші 
( 30197 – антистеплер) 

 60,16 Без проведення  
електронних закупівель 

листопад  

Чинка.пласт.з 
контейн.40604 

Economix 

25.71.1 Вироби ножові та 
столові прибори (30192133-2 
точила для олівців) 

 67,62 електронних закупівель листопад  



Ніж 
канцелярський 
д/паперу 9мм 
(гумові 
вставки)”BM” 

25.71.1 Вироби ножові та 
столові прибори ( 30197 – жіж 
канцелярський) 

 143,28 Без проведення  
електронних закупівель 

листопад  

Запасні 
лезад/ножа 
9мм(10) 
“BuroMAX’ 

25.71.1 Вироби ножові та 
столові прибори ( 00000) 

 54,00 Без проведення  
електронних закупівель 

листопад  

Скріпки 25мм 
(100)трикутнінікел
ьов. Buromax  

 

25.99.2 Вироби з 
недорогоцінних металів, інші 
( 30197 – канцелярські скріпки) 

 256,62 Без проведення  
електронних закупівель 

листопад  

Біндер25мм 
BuroMax 

25.99.2 Вироби з 
недорогоцінних металів, інші 
(00000) 
 

 61,50 Без проведення  
електронних закупівель 

листопад  

Біндер32мм 
BuroMax 

25.99.2 Вироби з 
недорогоцінних металів, інші 
(00000) 
 

 72,96 Без проведення  
електронних закупівель 

листопад  

Гумка 
д/чорн.+олівця 
6541/60 
SunPeart“Koh‐i‐
Noor” 

22.19.7 Вироби з вулканізованої 
гуми ( 30192100-2 гумка) 

 39,00 Без проведення  
електронних закупівель 

листопад  

Ножиці офісні 
гумові 
встав.207мм(встав
ка зелена) 
Buromax 

25.71.1 Вироби ножові та 
столові прибори ( 39241 – 
ножиці) 

 132,00 Без проведення  
електронних закупівель 

листопад  

Календар  18.12.1 Послуги щодо  30,60 Без проведення  листопад  



квартальний(3‐
пруж) Кава 2017 
Бумвест 

друкування, інші (30199 – 
календарі) 

електронних закупівель 

Календар 
квартальний (3‐
пруж) Море 2017 
Бумвест 

 

18.12.1 Послуги щодо 
друкування, інші (30199 – 
календарі) 

 30,60 Без проведення  
електронних закупівель 

листопад  

Календар 
квартальний(3‐
пруж) Пшениця 
2017 Бумвест 

18.12.1 Послуги щодо 
друкування, інші (30199 – 
календарі) 

 30,60 Без проведення  
електронних закупівель 

листопад  

Порошок 
пральний  
«Лотос-М» 

20.41.4 Препарати пахучі, воски 
та інші засоби для чищення 
 ( 39831 – засоби для прання і 
миття) 

 1009,80 Без проведення  
електронних закупівель 

листопад  

Чистячий засіб 
«Гала» 

20.41.44 Препарати пахучі, 
воски та інші засоби для 
чищення (39830- продукція для 
чищення 
 

 788,40 Без проведення  
електронних закупівель 

листопад  

Білизна 20.41.4 Препарати пахучі, воски 
та інші засоби для чищення 
 ( 39831 – засоби для прання і 
миття) 

 119,52 Без проведення  
електронних закупівель 

листопад  

Папір туалетний 17.22.1 Папір побутовий і 
туалетний та паперова 
продукція (33761 –туалетний 
папір) 

 216,00 Без проведення  
електронних закупівель 

листопад  

Туалетне Каченя 20.41.44 Препарати пахучі, 
воски та інші засоби для 

 1752,00 Без проведення  
електронних закупівель 

листопад  



чищення (39830- продукція для 
чищення 
 

Мило  20.41.3 Мило, засоби мийні та 
засоби для чищення  (33711- 
мило) 

 384,00 Без проведення  
електронних закупівель 

листопад  

Пакети  для 
сміття  

22.22.1 Тара пластмасова 
(19640 – поліетиленові мішки 
та пакети для сміття) 

 459,00 Без проведення  
електронних закупівель 

листопад  

Рукавички 
гумові 

 22.19.6 Предмети одягу та 
аксесуари одягу з 
вулканізованої гуми (00000) 

 231,60 Без проведення  
електронних закупівель 

листопад  

Рукавички х/б 14.19.2 Одяг дитячий, спортивні 
костюми та інший одяг, 
аксесуари та деталі одягу, 
трикотажні (18424 – рукавички) 

 283,20 Без проведення  
електронних закупівель 

листопад  

Віники 32.91.1 Мітли та щітки (39224 – 
мітли, щітки та інше 
прибиральне приладдя) 

 466,80 Без проведення  
електронних закупівель 

листопад  

Совок 22.29.2 Вироби пластмасові 
інші, н.в.і.у. (39224 – совки) 

 281,59 Без проведення  
електронних закупівель 

листопад  

Експертне 
обстеження 1-го 
вантажного 
ліфта 
(реєстр.№7466) 

71.20.1 Послуги щодо 
технічного випробовування й 
аналізування  (71319 – 
експертні послуги)  

 4441.20 Без проведення  
електронних закупівель 

листопад  

(Затверджений  рішенням тендерного  комітетувід  02.11.2016 р . пр. №4) 
 
Голова тендерного комітету                                                                      О.В.Самков 
 
Секретар  тендерного комітету                                                                   С.В.Лозова 
 
 



Додаток до річного плану  закупівель на 2016 рік (зміни) 
Інституту електродинаміки НАН України, код ЄДРПОУ 05417236  

 
 
Предмет 
закупівлі 

 

Коди відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі ( за наявності) 

 

Код  КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі 
(з ПДВ)  

Процедура закупівлі 
 
 

Орієнтований 
початок 
проведення 
процедури  
закупівлі 

Примітки 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Папір офісний 
 
 

17.23.1 Вироби канцелярські 
паперові (30197 –папір для 
друку) 

    2210 3565,25 Без проведення 
електронних закупівель 

листопад   

Папка –
швидкозшивач 
А4 

17.23.1 Вироби канцелярські 
паперові ( 22852 – теки) 

    2210 190,53 Без проведення 
електронних закупівель 

листопад  

Швидкозшивач з 
прозорим 
верхом А 

22.29.2 Вироби пластмасові 
інші, н.в.і.у (19520 – 
пластмасові вироби) 

    2210 50,73 Без проведення 
електронних закупівель 

листопад  

Пакети для 
сміття 

22.22.1 Тара пластмасова 
(19640 – поліетиленові мішки 
та пакети для сміття) 

   2210 262,60  листопад  

Серветки для 
очистки 
оргтехніки 

20.41.3 Мило, засоби мийні та 
засоби для чищення  (00000) 

   2210   225,00 Без проведення 
електронних закупівель 

листопад  

Калькулятор 
професійний 

28.23.1 Машинки друкарські, 
машини для обробляння текстів 
і лічильні машини (30141 – 
настільні  калькулятори) 

   2210 310,24 Без проведення 
електронних закупівель 

 листопад   



   листопад  Ніж 
канцелярський 
універсальний 

25.71.1 Вироби ножові та  
столові прибори (30197 - 
канцелярські ножі) 

 

    2210 67,00 Без проведення 
електронних закупівель 

  

Клей-олівець 32.99.1 Убори наголовні 
захисні; ручки для писання та 
олівці, дошки, штемпелі для 
датування, опечатування та 
нумерування; стрічки до 
друкарських машинок, 
штемпельні подушечки 
 (00000) 

   2210 86,90 Без проведення 
електронних закупівель 

листопад  

Олівець 
механічний 

32.99.1 Убори наголовні 
захисні; ручки для писання та 
олівці, дошки, штемпелі для 
датування, опечатування та 
нумерування; стрічки до 
друкарських машинок, 
штемпельні подушечки 
 (30192 – олівці) 

   2210 605,00 Без проведення 
електронних закупівель 

листопад  

Ручки 32.99.1 Убори наголовні 
захисні; ручки для писання та 
олівці, дошки, штемпелі для 
датування, опечатування та 
нумерування; стрічки до 
друкарських машинок, 
штемпельні подушечки 
 (30192 – кулькові ручки) 

   2210 326,75 Без проведення 
електронних закупівель 

листопад  

Аварійний 
ремонт 
приміщень АТС 
( монтаж 

43.32.1 Роботи монтажні 
столярні (45211- встановлення 
вікон) 

3132 11000,00 Без проведення 
електронних закупівель 

листопад  



віконних блоків 
з 
металопластику) 
Картриджі 28.23.2 

Машиниконторські/офісні, інші, 
та частинидо них (30237 – 
картриджі) 

 

2210 3202,00 Без проведення 
електронних закупівель 

листопад  

 
(Затверджений  рішенням тендерного  комітетувід  07.11.2016 р . пр. №5) 
 
Голова тендерного комітету                                                                      О.В.Самков 
 
Секретар  тендерного комітету                                                                   С.В.Лозова 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток до річного плану  закупівель на 2016 рік (зміни) 
Інституту електродинаміки НАН України, код ЄДРПОУ 05417236  

 
 
Предмет 
закупівлі 

 

Коди відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі ( за наявності) 

 

Код  КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі 
(з ПДВ)  

Процедура закупівлі 
 
 

Орієнтований 
початок 
проведення 
процедури  
закупівлі 

Примітки 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Вогнегасник 
ВВК-1 (ОУ-2) 
 
 

28.29.2 Устаткування для 
миття, наповнювання, 
пакування та обгортання 
пляшок або іншої тари; 
вогнегасники, пульверизатори, 
машини парострумні та 
піскострумні, прокладки 
(35111- вогнегасники) 

    2210 7581,00 Без проведення 
електронних закупівель 

листопад   

Раструб 22.29.2  Вироби з 
недорогоцінних металів, інші 
(19520- пластмасові вироби) 

    2210 270,00 Без проведення 
електронних закупівель 

листопад  

Кронштейн 
КРОУ 

25.99.2 Вироби з 
недорогоцінних металів, інші 
(44212 – кронштейни) 

    2210 144,00 Без проведення 
електронних закупівель 

листопад  

Накопичувач 
Kingston 32 GB 
USB 3.0 DTSE9 

26.11.3 Схеми електронні 
інтегровані ( 30233 – флеш-
накопичувач) 

   2210 684.24 Без проведення 
електронних закупівель 

листопад  



G2 Vetal Silver 
Папір Xerox 17,23,1 Вироби канцелярські 

паперові ( 30197- папір для 
друку) 

   2210   315,76 Без проведення 
електронних закупівель 

листопад  

Підготовка до 
опалювального 
періоду у 
листопаді і 
грудні 2016 р. 

43.22.1 Монтаж водопровідних, 
каналізаційних, систем 
опалення, вентиляції та 
кондиціонування повітря 
(00000) 

   2240 12 130,00 Без проведення 
електронних закупівель 

 листопад   

 
(Затверджений  рішенням тендерного  комітетувід  17.11.2016 р . пр. №6) 
 
Голова тендерного комітету                                                                      О.В.Самков 
 

 
 



Додаток до річного плану  закупівель на 2016 рік(зміни) 
Інституту електродинаміки НАН України, код ЄДРПОУ 05417236 

 
 
Предмет 
закупівлі 

 

Коди відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі ( за наявності) 

 

Код  КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Очікуванавар
тість предмета 

закупівлі 
(з ПДВ)  

Процедура закупівлі 
 
 

Орієнтований 
початок 
проведення 
процедури  
закупівлі 

Примітки 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Ремонт та 
заправка 
картриджів 
 
 

95.11.1 Ремонтування 
комп"ютерів і периферійного 
устаткування (50312-технічне 
обслуговування і ремонт 
комп"ютерного обладнання) 

    2240 2772,00 Без проведення 
електронних закупівель 

листопад   

 
(Затверджений  рішенням тендерного  комітетувід  23.11.2016 р . пр. №7) 
 
Голова тендерного комітету                                                                      О.В.Самков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток до річного плану  закупівель на 2016 рік 
Інституту електродинаміки НАН України, код ЄДРПОУ 05417236  

 
 
Предмет закупівлі 

 
Коди відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі ( за наявності) 

 

Код  КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі 
(з ПДВ)  

Процедура закупівлі 
 
 

Орієнтований 
початок 
проведення 
процедури  
закупівлі 

Примітки 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Клей 
 

20.52.1 Клеї (24910 – клеї)    2210  691,50 Без проведення 
електронних закупівель 

грудень   

Бинт марлевий 21.20.2 Препарати 
фармацевтичні, інші (33141- 
бинт) 

    2210 36,28 Без проведення 
електронних закупівель 

грудень   

Вата медична 21.20.2 Препарати 
фармацевтичні, інші (33141- 
вата) 

    2210 42,90 Без проведення 
електронних закупівель 

грудень   

Йод 21.20.2 Препарати 
фармацевтичні, інші (33631- 
антисептичні і дезінфекційні 
засоби 

     2210 42,61 Без проведення 
електронних закупівель 

грудень   

Валідол 21.20.1 Ліки (00000) 2210 16,66 Без проведення 
електронних закупівель 

грудень   

Нітрогліцерин 21.20.1 Ліки (00000) 2210 62,13 Без проведення 
електронних закупівель 

грудень   



Аміак 20.15.1 Кислота азотна, аміак 2210 13,69 Без проведення 
електронних закупівель 

грудень   

Вугілля активоване 21.20.1 Ліки (24954 – 
активоване вугілля) 

2210 19,80 Без проведення 
електронних закупівель 

грудень   

Перикис водню 21.20.2 Препарати 
фармацевтичні, інші (33631- 
антисептичні і дезінфекційні 
засоби 

2210 21,00 Без проведення 
електронних закупівель 

грудень   

Корвалол 21.20.1 Ліки (00000) 2210 52,93 Без проведення 
електронних закупівель 

грудень   

Цитрамон 21.20.1 Ліки (анальгетичні  
засоби) 

2210 27,76 Без проведення 
електронних закупівель 

грудень   

Розчин 
діамантовий 
зелений 

21.20.2 Препарати 
фармацевтичні, інші (33631- 
антисептичні і дезінфекційні 
засоби 

2210 37,24 Без проведення 
електронних закупівель 

грудень   

Лейкопластир 21.20.2 Препарати 
фармацевтичні, інші (33631 - 
пластирі) 

2210 71,10 Без проведення 
електронних закупівель 

грудень   

Поточний ремонт 
електрообладнання 
0,4-10кВ 

33.14.1 Ремонтування та 
технічне обслуговування 
іншого електричного 
устаткування 

2240 30764,00 Без проведення 
електронних закупівель 

грудень   

 
(Затверджений  рішенням тендерного  комітетувід  02.12.2016 р . пр. №8) 
 
Голова тендерного комітету                                                                      О.В.Самков 
 
Секретар  тендерного комітету                                                                   С.В.Лозова 
 



Додаток до річного плану  закупівель на 2016 рік 
Інституту електродинаміки НАН України, код ЄДРПОУ 05417236  

 
 
Предмет закупівлі 

 
Коди відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі ( за наявності) 

 

Код  КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Очікуванавар
тість предмета 

закупівлі 
(з ПДВ)  

Процедура закупівлі 
 
 

Орієнтований 
початок 
проведення 
процедури  
закупівлі 

Примітки 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Молоко 
 

10.51.1 Молоко та вершки 
рідинні, оброблені ( 15511- 
молоко) 

   2210   
141,90

Без проведення 
електронних закупівель 

грудень   

Бензин 19.20.2 Паливо рідинне та 
газ; оливи мастильні (09135 – 
бензин) 

    2210 10500,00 Без проведення 
електронних закупівель 

грудень   

 
(Затверджений  рішенням тендерного  комітетувід  16.12.2016 р . пр. №9) 
 
Голова тендерного комітету                                                                      О.В.Самков 
 
Секретар  тендерного комітету                                                                   С.В.Лозова 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток до річного плану  закупівель на 2016 рік (зміни) 
Інституту електродинаміки НАН України, код ЄДРПОУ 05417236  

 
 
Предмет закупівлі 

 
Коди відповідних класифікаторів 
предмета закупівлі ( за наявності) 

 

Код  КЕКВ (для 
бюджетних 
коштів) 

Очікуванавартість 
предмета закупівлі 

(з ПДВ)  

Процедура закупівлі 
 
 

Орієнтований 
початок 
проведення 
процедури  
закупівлі 

Примітки 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Теплопостачання 
 

35.30.1 Пара та гаряча вода; 
постачання пари та гарячої води(  
09320000‐8 пара, гаряча вода та 
пов'язана продукція) 

 

   2271   
193 982,60 

Без проведення електронних 
закупівель 

грудень   

Офсетні пластини 28.99.1 Машини й устаткування 
друкарські та палітурні (22510 – 
офсетні пластини) 

    2210 3000,00 Без проведення електронних 
закупівель 

грудень   

Ремонт копіювальних 
апаратів та заправка 
картриджів 

95.11.1 ремонтування 
комп "ютерів і периферійного 
устаткування (50312- технічне 
обслуговування і ремонт 
комп"ютерного обладнання) 

  2240 3498.00 Без проведення електронних 
закупівель 

грудень   

 
(Затверджений  рішенням тендерного  комітетувід  19.12.2016 р . пр. №10) 
 
Голова тендерного комітету                                                                      О.В.Самков 
 




