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РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2017 рік Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору

НАН України

Відповідно до  Закону України «Про публічні закупівлі», під час здійснення закупівлі робіт та
послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 200 тис гривень, а робіт -1,5 мільйона гривень,
замовник повинен дотримуватись принципів здійснення публічних закупівель та
використовувати електронну систему закупівель. Поточним кошторисом на 2017 рік
затверджений розпорядженням Президії НАН України закупівель на суми понад 200 000 не
передбачені. Таким чином річний план закупівлі не буде містить жодного запису.

Голова тендерного комітету                                                                     О.Г.Лебідь



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства
економічного
розвитку і торгівлі
України
22.03.2016  № 490

  додаток до Річного плану
закупівель на 2017 рік Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору

НАН України

1. Найменування замовника – Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН України
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника - 26022051
3. Конкретна назва предмета закупівлі – Бензин А 95
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) – Паливо рідинне та газ;
оливи мастильні  код 19.20.2 згідно ДК 016:2010 (Нафта і дистиляти  код 09130000-9  згідно ДК
021:2015)
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) - 2210
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.
54600  грн.
7. Процедура закупівлі – Допорогові закупівлі
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – березень 2017р.
9. Примітки.

1. Найменування замовника – Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН України
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника - 26022051
3. Конкретна назва предмета закупівлі – Бензин А 95
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) – Паливо рідинне та газ;
оливи мастильні  код 19.20.2 згідно ДК 016:2010 (Нафта і дистиляти  код 09130000-9  згідно ДК
021:2015)
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) - 2210
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.
23400  грн.
7. Процедура закупівлі – Допорогові закупівлі
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – червень 2017р.
9. Примітки.

1. Найменування замовника – Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН України
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника – 26022051
3. Конкретна назва предмета закупівлі – Поточний ремонт автомобілів
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) –  Технічне
обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів код
45.20.1 згідно ДК 016:2010 (Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів код
50112000-3 згідно ДК 021:2015)
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) - 2240
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.
20643  грн.
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7. Процедура закупівлі – Допорогові закупівлі
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – травень-липень 2017р.
9. Примітки.

1. Найменування замовника – Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН України
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника – 26022051
3. Конкретна назва предмета закупівлі –страх. автотранспорту
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) – Послуги щодо
страхування автотранспорту ДК 016:2010 код 65.12.2 (Послуги зі страхування транспортних
засобів код 66514110-0 згідно ДК021:2015)
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) - 2240
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.
5110  грн.
7. Процедура закупівлі – Допорогові закупівлі
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – травень-серпень 2017р.
9. Примітки.

1. Найменування замовника – Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН України
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника - 26022051
3. Конкретна назва предмета закупівлі – Папір А3; Папір А4
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) –  Папір і картон
оброблені код 17.12.7 згідно ДК 016:2010 (Дрібне канцелярське приладдя код 30197000-6 згідно
ДК 021:2015)
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) - 2210
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.
6400  грн.
7. Процедура закупівлі – Допорогові закупівлі
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – квітень 2017р.
9. Примітки.

1. Найменування замовника – Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН України
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника - 26022051
3. Конкретна назва предмета закупівлі – Засіб для чищення, Засіб для миття та ін.
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) –  Мило, засоби мийні та
засоби для чищення код 20.41.3 згідно ДК 016:2010 (Продукція для чищення та полірування код
39800000-0 згідно ДК 021:2015)
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) - 2210
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.
2143  грн.
7. Процедура закупівлі – Допорогові закупівлі
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – січень-грудень 2016р.
9. Примітки.

1. Найменування замовника – Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН України
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника - 26022051
3. Конкретна назва предмета закупівлі – Папір А3; Папір А4
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4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) –  Папір і картон
оброблені код 17.12.7 згідно ДК 016:2010 (Дрібне канцелярське приладдя код 30197000-6 згідно
ДК 021:2015)
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) - 2210
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.
8925  грн.
7. Процедура закупівлі – Допорогові закупівлі
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – жовтень 2017р.
9. Примітки.

1. Найменування замовника – Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН України
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника - 26022051
3. Конкретна назва предмета закупівлі – тонер, чорнило-фарба та ін.
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) –  Фарби та лаки, інші, та
пов'язана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила код 20.30.2 згідно ДК
016:2010 (Офісне приладдя код 30192000-1 згідно ДК 021:2015)
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) - 2210
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.
24600  грн.
7. Процедура закупівлі – Допорогові закупівлі
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – вересень 2017р.
9. Примітки.

1. Найменування замовника – Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН України
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника - 26022051
3. Конкретна назва предмета закупівлі – картриджі
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) –  Машини
конторські/офісні, інші, та частини до них код 28.23.2 згідно ДК 016:2010 (Картриджі з тонером
код 30125100-2  згідно ДК 021:2015)
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) - 2210
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.
42016  грн.
7. Процедура закупівлі – Допорогові закупівлі
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – вересень 2017р.
9. Примітки.

1. Найменування замовника – Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН України
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника - 26022051
3. Конкретна назва предмета закупівлі – Блок для записів, Папка-реєстратор та ін.
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) – Вироби канцелярські,
паперові код 17.23.1 згідно ДК 016:2010 (Дрібне канцелярське приладдя код 30197000-6 згідно
ДК 021:2015)
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) - 2210
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.
1120  грн.
7. Процедура закупівлі – Допорогові закупівлі
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – вересень 2017р.
9. Примітки.
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1. Найменування замовника – Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН України
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника – 26022051
3. Конкретна назва предмета закупівлі – ручки, олівці та ін.
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) – ручки для писання та
олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських
машинок, штемпельні подушечки код 32.99.1 згідно ДК 016:2010 (Офісне устаткування та
приладдя різне код 30190000-7 згідно ДК 021:2015)
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) - 2210
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.
885  грн.
7. Процедура закупівлі – Допорогові закупівлі
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – січень-грудень 2017р.
9. Примітки.

1. Найменування замовника – Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН України
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника - 26022051
3. Конкретна назва предмета закупівлі –ліцензійне програмне забезпечення
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) – Програмне забезпечення
як завантажні файли код 58.29.3 згідно ДК016:2010 (Пакети антивірусного програмного
забезпечення код 48761000-0 згідно ДК021:2015)
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) - 2240
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі.49920  грн.
7. Процедура закупівлі – Допорогові закупівлі
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – січень-грудень 2017р.
9. Примітки.

 1. Найменування замовника – Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного
простору НАН України
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника - 26022051
3. Конкретна назва предмета закупівлі – Флеш-пам'ять USB, Жорсткий диск 8Тб
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) – Блоки пам'яті та інші
запам'ятовувальні пристрої код 26.20.2 згідно ДК 016:2010 (Пристрої для зберігання та
зчитування даних код 30233000-1 згідно ДК 021:2015)
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) - 2210;3130
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.
2000  грн.
7. Процедура закупівлі – Допорогові закупівлі
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – січень-грудень 2017р.
9. Примітки.

1. Найменування замовника – Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН України
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника - 26022051
3. Конкретна назва предмета закупівлі – Вода питна артезіанська доочищена негазована в
бутлях
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) –  Ремонтування іншого
устатковання  код 11.07.1 згідно ДК 021-2015 (Безалкогольні напої код 41110000-3 згідно ДК
021:2015)
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5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) - 2240
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі.8370  грн.
7. Процедура закупівлі – Допорогові закупівлі
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – лютий 2017р.
9. Примітки.

1. Найменування замовника – Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН України
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника - 26022051
3. Конкретна назва предмета закупівлі – Послуги телефонного зв’язку та передачі даних
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) – Послуги щодо
передавання даних і повідомлень код 61.10.11 згідно ДК 016:2010 ( Послуги громадського
телефонного зв’язку код 64210000-1  згідно ДК 021:2015)
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) - 2240
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.
39984  грн.
7. Процедура закупівлі – Допорогові закупівлі
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – січень-грудень 2016р.
9. Примітки.

1. Найменування замовника – Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН України
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника - 26022051
3. Конкретна назва предмета закупівлі – Послуги Інтернет
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) –  Послуги зв'язку
Інтернетом проводовими мережами код 61.10.4  згідно ДК 016:2010 (Інтернет-послуги код
72400000-4 згідно ДК 021:2015)
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) - 2240
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.
27776  грн.
7. Процедура закупівлі – Допорогові закупівлі
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – січень-грудень 2017р.
9. Примітки.

1. Найменування замовника – Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН України
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника - 26022051
3. Конкретна назва предмета закупівлі – Послуги веб-хостинг
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) –Послуги щодо
обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та
інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою 63.11.1
(Послуги з веб-хостінгу код 72415000-2 згідно ДК 021:2015)
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) – 2240
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.
60160  грн.
7. Процедура закупівлі – Допорогові закупівлі
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – протягом 2017р.
9. Примітки.

1. Найменування замовника – Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН України

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0011201-11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0011201-11


2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника - 26022051
3. Конкретна назва предмета закупівлі – Передплата періодичних видань
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) – Журнали та періодичні
видання друковані код 58.14.1 згідно ДК 016:2010 (Газети, періодичні спеціалізовані та інші
періодичні видання і журнали  код 22200000-2  згідно ДК 021:2015)
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) - 2210
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.
17268  грн.
7. Процедура закупівлі – Допорогові закупівлі
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – січень-грудень 2017р.
9. Примітки.

1. Найменування замовника – Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН України
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника - 26022051
3. Конкретна назва предмета закупівлі – Передплата періодичних видань
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) – Журнали та періодичні
видання друковані код 58.14.1 згідно ДК 016:2010 (Газети, періодичні спеціалізовані та інші
періодичні видання і журнали  код 22200000-2  згідно ДК 021:2015)
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) - 2210
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.
17267  грн.
7. Процедура закупівлі – Допорогові закупівлі
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – січень-грудень 2017р.
9. Примітки.

1. Найменування замовника – Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН України
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника - 26022051
3. Конкретна назва предмета закупівлі – Послуги з редагування монографій
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) –Послуги професійні,
технічні та комерційні код 74.90.2 згідно ДК 016:2010 (Послуги підприємницьких, професійних
та спеціалізованих організацій  код 98110000-7  згідно ДК 021:2015)
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) - 2210
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.
17267  грн.
7. Процедура закупівлі – Допорогові закупівлі
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – січень-грудень 2017р.
9. Примітки.

Голова тендерного комітету                                                                     О.Г.Лебідь


