
                    Додаток 1

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 – публікація монографії «Реєстр архівних
документів, пов’язаних з життям, творчістю та вшануванням пам’яті Тараса Григоровича
Шевченка»
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) –  послуги з
типографського набору 79822000-2 згідно ДК 021:2015
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) - 2210
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі. 60 000,00грн.
7. Процедура закупівлі – допорогова закупівля
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – 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 – тиражування книги «Геомоделі в завданнях
еколого-економічних оцінок землі та  моніторингу їх використання»
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) –  послуги з друку та
доставки надрукованої продукції 79823000-9 згідно ДК 021:2015
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) - 2210
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі. 66 432,00,00грн.
7. Процедура закупівлі – допорогова закупівля
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – 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 – Консультаційні послуги у сфері наукових
досліджень
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) –  Консультаційні
послуги у сфері наукових досліджень 73210000-7  згідно ДК 021:2015
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) - 2240
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі. 195 000, 00грн.
7. Процедура закупівлі – допорогова закупівля
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – грудень 2017р.
9. Примітки.

Голова тендерного комітету                                                             Лебідь О.Г.
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