
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ  

 НА 2015 РІК 

ІНСТИТУТ ЯДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ код за ЄДРПОУ 23724640 
(в межах тимчасового кошторису) 

Предмет закупівлі Код за 

КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний початок 

проведення процедури 

закупівлі  

Примітка 

1 2 3 4 5 6 

64.19.30-00.00 Послуги щодо 

грошового посередництва, 

інші, н. в. і. у. 

(Послуги банка) 

2240 2000 (дві тисячі) грн. без процедури січень - березень 2015   

53.20.11-00.00 Послуги 

кур'єрські за 

мультимодальною системою 

(Послуги експрес пошта) 

2240 3000 (три тисячі) грн. без процедури січень - березень 2015   

 69.20.10-00.00 Послуги щодо 

фінансового аудиту 

(Послуги аудиту) 

2240 8000 (вісім тисяч) грн. без процедури січень - березень 2015   

95.11.10-00.00 Ремонтування 

комп'ютерів і периферійного 

устаткування (Заправка 

картриджів та ремонт 

множеної та обчислювальної 

техніки) 

2210 

2240 

 

17000 (сімнадцять тисяч) грн. без процедури січень - березень 2015   

61.10.2 

Послуги щодо пропускання 

трафіку мережами 

електрозв’язку  

2240 

 

15000 (п’ятнадцять тисяч) грн. без процедури січень - березень 2015   

06.20.1 Газ природний, 

скраплений або в 

газоподібному стані 

(природний газ) 

2274 

 

15000 (п’ятнадцять тисяч) грн. без процедури січень - березень 2015   
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38.11.11 Збирання 

комунальних безпечних 

відходів, придатних для 

вторинного використовування 

(Послуги з утилізації 

побутових відходів) 

2240 

 

12000 (дванадцять тисяч) грн. без процедури січень - березень 2015   

71.12.1 Послуги інженерні 

(Послуги з повірки приладів) 

2240 

 

20000 (двадцять тисяч) грн. без процедури січень - березень 2015   

30.99.1 Засоби та 

устаткування транспортне, 

інші, н. в. і. у. (Придбання 

запчастин, мастильних 

матеріалів) 

2210 3500 (три тисячі п’ятсот) грн. без процедури січень - березень 2015   

22.23.14-70.00 Двері, вікна й 

рами віконні та пороги для 

дверей, пластмасові 

(Поставка та монтаж метало 

пластикових конструкцій 

ПВХ) 

2210 7000 (сім тисяч) грн. без процедури січень - березень 2015   

 43.29.1 Роботи будівельно-

монтажні, інші 

(Робота с поточного ремонту 

приміщень) 

2240 65000 (шістдесят п’ять тисяч) грн. без процедури січень - березень 2015   

84.24.11-00.00 Послуги 

міліції/поліції 

(Управління північного 

територіального 

командування внутрішніх 

військ МВС України) 

2240 975000 (дев’ятсот сімдесят п’ять 

тисяч) грн. 

без процедури січень - березень 2015   

19.20.21-00.00 Бензин 

моторний (газолін), зокрема 

авіаційний бензин. (Дизельне 

пальне, бензин) 

 

2210 80000 (вісімдесят тисяч) грн. без процедури січень - березень 2015   

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=71.12.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=43.29.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=43.29.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=43.29.1
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33.14.19-00.00 Ремонтування 

та технічне обслуговування 

іншого електричного 

устаткування професійної 

призначеності. Профілактика, 

чистка водонагрівачів 

2240 5000 (п’ять тисяч) грн. без процедури січень - березень 2015   

87.90.11-00.00 Послуги щодо 

соціальної допомоги із 

забезпеченням проживання для 

дітей та молоді, інші. 

(Користування  ліжко місць 

для проживання у гуртожитку) 

2240 24975 (двадцять чотири тисячі 

дев’ятсот сімдесят п’ять) грн. 

 

без процедури січень - березень 2015   

81.29.11-00.00 Послуги щодо 

дезінфікування та 

винищування шкідників 

(Дератизація, дезінсекція) 

2240 5000 (п’ять тисяч) грн. без процедури січень - березень 2015   

49.31.21-00.00 Послуги щодо 

міського та приміського 

перевезення пасажирів 

дорожнім транспортом за 

розкладом (Проїзні квитки) 

2250 5000 (п’ять тисяч) грн. без процедури січень - березень 2015   

74.30.11-00.00 Послуги щодо 

письмового перекладу 

(Письмовий переклад з 

іноземних мов на російську та 

українську мови науково-

технічних текстів та 

документації) 

2240 2000 (дві тисячі) грн. без процедури січень - березень 2015   

53.10.19-00.00 Послуги 

поштові у межах зобов'язання 

щодо надання універсальних 

послуг, інші (Укрпошта 

Придбання марок. 

Переплата періодичних) 

2210 10000 (десять тисяч) грн. без процедури січень - березень 2015   
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видань 

20.11.11.-60.00 Азот 

(Придбання рідкого азоту)  

2210 52000 (п’ятдесят дві тисячі) грн. без процедури січень - березень 2015   

61.10.11 Послуги 

стаціонарного телефонного 

зв'язку - доступ і 

користування 

2240 

 

85000 (вісімдесят п’ять тисяч) грн. без процедури січень - березень 2015   

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від     29.01.2015  за №1-2015. 

 

          Голова комітету з конкурсних торгів                               _________________ О.В. Коваленко 

         

         Секретар комітету з конкурсних торгів                           _________________ Г.Л. Чупшева 

 


