
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
22.03.2016  № 490

                                        Зміни 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 – спеціальна екранована шафа «Башта»
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) –  Обладнання для передачі
даних  26.30.23-10.00 згідно ДК 016:2010  (Обладнання для передачі даних  - 32581000-9 згідно з
ДК 021-2015)
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) - 2210
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 900
тис  грн.
7. Процедура закупівлі – переговорна процедура 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 – захищені спеціальні інформаційно-телекомунікаційні
термінали
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) –  Обладнання для передачі
даних  26.30.23-10.00 згідно ДК 016:2010  (Обладнання для передачі даних  - 32581000-9 згідно з
ДК 021-2015)
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) - 2210
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 300
тис.грн.
7. Процедура закупівлі – переговорна процедура 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 – обладнання для створення та модернізації об’єктів, мереж
та комплексів спеціального зв’язку
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) – обладнання для створення
та модернізації об’єктів, мереж та комплексів спеціального зв’язку 26.30.23-10.00 згідно ДК
016:2010 (Обладнання для передачі даних - 32581000-9 згідно з ДК 021-2015)
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) - 2210
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 8000
тис. грн.
7. Процедура закупівлі – переговорна процедура закупівлі
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – квітень 2017р.
9. Примітки.

Голова тендерного комітету                                                                               Лебідь О. Г.

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


                                                                                                              Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
22.03.2016  № 490

Зміни до додатку 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 – графічні станції двомоніторні
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) –  Комп’ютерне обладнання
та приладдя 26.20.16 згідно ДК 016:2010  (Комп’ютерне обладнання та приладдя  - 30200000-1
згідно з ДК 021-2015)
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) - 2210
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.
199362  грн.
7. Процедура закупівлі – допорогова закупівля
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – квітень 2017р.
9. Примітки.

Голова тендерного комітету                                                                               Лебідь О. Г.

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

