
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 

на 2014 рік 

Інститут ядерних досліджень НАН України код 23724640 
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

 

Пердмет 

закупівлі  

Код КЕКВ 
(для 
бюджетних 
коштів) 

 

Джерело 
фінансування 

 

Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

 

Процедура 
закупівлі 

 

Орієнтовний 
початок 
проведення 
процедури 
закупівлі 

 

Підрозділ (и) 
особа (и), 
яких планується 
залучити 
до підготовки 

документації 
конкурсних 
торгів (запиту 
цінових 
пропозицій, 
кваліфікаційної 
документації) 

Примітка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Код 35.11.1 - 

електрична 

енергія 

 

2281 Державний 

бюджет 

 

3 513 613 грн. 00 коп. 
(три мільйони п ’ятсот 

тринадцять тисяч 

шістсот тринадцять 

грн.00 коп.) в т.ч. 

ПДВ - 585602,17 грн. 

Закупівля у 

одного 

учасника 

 

IV - квартал 

2013 р. 

 

Білодуб А.М. - 

відділ 

фізики плазми 

 

 

Код 35.30.1 - 

постачання 

водяної пари і 

гарячої води 

 

2281 Державний 

бюджет 

 

4 518 810 грн. 00 коп. 
(чотири мільйони 

п ’ятсот вісімнадцять 

тисяч вісімсот десять 

грн.00 коп.) в т.ч. 

ПДВ - 753135,00 грн. 

Закупівля у 

одного 

учасника 

 

IV - квартал 

2013 р. 

 

Дудкіна A.C. - 

експлуатаційно- 

технічний відділ 

 

 

Код 37.00.1 - 

послуги 

каналізаційні 

 

2272 Державний 

бюджет 

спец.фонд 

 

133 810 грн. 68 коп. 

(сто тридцять три 

тисячі вісімсот десять 

грн.68 коп.) в т.ч. 

ПДВ -22301,78 грн. 
 

Переговорна 

процедура 

закупівлі 

 

травень 

2014 р. 

 

Дьоміна В.І. - 

експлуатаційно- 

технічний відділ 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Код 36.00.2 - 

обробляння та 

розподіляння 

води 

трубопроводами 

2272 Державний 

бюджет 

спец.фонд 

 

143 689 грн. 32 коп. 

(сто сорок три тисячі 

шістсот вісімдесят 

дев’ять грн.32 коп.) в 

т.ч. 

ПДВ - 23948,22 грн. 

Переговорна 

процедура 

закупівлі 

 

травень 

2014 р. 

 

Дьоміна В.І.- 

експлуатаційно- 

технічний відділ 

 

 

Код 37.00.1 - 

послуги 

каналізаційні 

 

2272 Державний 

бюджет 

спец.фонд 

 

120 933 грн. 17 коп.  

(сто двадцять тисяч дев'ятсот 

тридцять три грн. 17 коп.) в 

т.ч.  

ПДВ – 20155, 53 грн. 

Переговорна 

процедура 

закупівлі 

 

листопад –

грудень  

2014 р. 

Дьоміна В.І.- 

експлуатаційно- 

технічний відділ 

 

 

Код 36.00.2 - 

обробляння та 

розподіляння 

води 

трубопроводами 

2272 Державний 

бюджет 

спец.фонд 

 

261 592 грн. 42 коп.  

(двісті шістдесят одна тисяча 

п'ятьсот дев’яносто дві грн. 

42 коп.) в т.ч. 

ПДВ – 43598,74 грн. 

Переговорна 

процедура 

закупівлі 

 

листопад –

грудень  

2014 р. 

Дьоміна В.І.- 

експлуатаційно- 

технічний відділ 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 18.11.2014р. 
 

Заст. директора ІЯД НАН України,                      

голова комітету з конкурсних торгів                                      Коваленко О.В. 
                                                                                                                                                         (прізвищ е, ініціали) 

 

Секретар комітету з конкурсних торгів                                  Чупшева Г.Л. 
                                                                                                                                                       (прізвищ е, ініціали) 

 

   


