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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 – послуги з тестування інтерактивного контент-
орієнтованого ГІС-середовища користувачів в автономному режимі та у взаємодії з
джерелами телекомунікаційних даних
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) – Послуги
інформаційні 63.99.10 згідно ДК 016:2010  (Послуги з розробки пакетів програмного
забезпечення 72210000-0 - згідно з ДК 021-2015)
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) - 2240
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі. 64500,00
7. Процедура закупівлі – допорогова закупівля
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 – послуги з питань інформатизації що до веб-
дизайну та наповнення екранних форм інтерактивного контент-орієнтованого ГІС –
середовища користувачів
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) – Послуги
інформаційні 63.99.10 згідно ДК 016:2010  (Послуги з розробки пакетів програмного
забезпечення 72210000-0 - згідно з ДК 021-2015)
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) - 2240
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі. 92980,00
7. Процедура закупівлі – допорогова закупівля
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – червень 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 – бензин марки А-95 у талонах
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) – Паливо рідинне
19.20.28 згідно ДК 016:2010  (Етильований бензин- 09132200-5 - 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. 55893,90
7. Процедура закупівлі – допорогова закупівля
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – червень 2017р.
9. Примітки.

Голова тендерного комітету                                                                               Лебідь О. Г.
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