Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік
МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ТА СИСТЕМ НАН ТА МОН УКРАЇНИ ЄДРПОУ 24741741

3
2210

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі
всього,грн
(разом з
ПДВ)
4
5560

2210

1940

19.20.2 -Паливо рідинне та газ;
оливи мастильні
19.20.2 -Паливо рідинне та газ;
24951000-5 - змазки та мастильні
оливи мастильні
матеріали
20.30.2 - Фарби та лаки, інші, та
30192000-1 - офісне приладдя)
пов'язана з ними продукція;
барвники художні та друкарські
чорнила
20.41.3 Мило, засоби мийні та 33700000-7 Засоби особистої гігієни
засоби для чищення 20.20.1
39831240- засоби для чищення

2210

79200

2210

10430

2210

5490

2210

8125

20.52.1 - Клеї
21.20.2 - Препарати фармацевтичні
інші
22.11.1 Шини та камери ґумові

2210
2210

720
6000

2210

2000

2210

600

2210

7835

2210

10000

2210

4735

2210

1200

2210
2210

2670
1630

Предмет закупівлі (код та найменування згідно з класифікатором)
Код
КЕКВ
ДК 016:2010
1
17.12.7 - Папір і картон
17.23.1 – Вироби канцелярські,
паперові

ДК 021:2015
2
30197630-1 - папір для друку,
30197000-6 - дрібне канцелярське
приладдя
30197210-1 Теки-реєстратори
30199000-0 Паперове канцелярське
приладдя та інші паперові вироби
22800000-8 Паперові чи картонні
реєстраційні журнали, бухгалтерські
книги, швидкозшивачі, бланки та інші
паперові канцелярські вироби
09132000-9 -бензин моторний

24910000-6 - клеї
33600000-6 -фармацевтична продукція
(поповнення аптечок )
19500000-1 Гумові і пластмасові
матеріали
22.22.1 - Тара пластмасова
19640000-4 - поліетиленові мішки та
пакети для сміття)
22.23.1 Матеріали будівельні з
44400000-4 Готова продукція різних
пластмас
видів та супутні вироби
23.52. Вапно та гіпс
44000000-0 Конструкції та конст23.20.1 Вироби вогнетривкі
рукційні матеріали; допоміжна
будівельна продукція (крім
електроапаратури)
22.29.2 - Вироби пластмасові інші
30197000-6 - дрібне канцелярське
приладдя,
44423000-1 - вироби різні
23.42.1 - Вироби санітарно-технічні 44411000-4 - санітарна техніка
керамічні
25.73.3 - Інструменти ручні, інші
44512000-2 - ручні інструменти різні
25.99.2 - Приладдя канцелярське
30192700-8 Канцелярські товари
металеве

1

Предмет закупівлі (код та найменування згідно з класифікатором)
Код
КЕКВ
ДК 016:2010
1
26.20.1 -Машини обчислювальні,
частини та приладдя до них

ДК 021:2015

2
30237000-9 Частини, аксесуари та
приладдя до комп’ютерів; 30237410-6
Комп’ютерні миші 30125100-2
Картриджі з тонером
27.32.1 - Проводи та кабелі
44321000-6 кабелі
електронні й електричні, інші
31224000-2 - з’єднувачі та контактні
елементи
27.40.2 - Лампи та світильники
31500000-1Освітлювальне обладнання та
електричні лампи
29.31.3 - Вузли та деталі для
3433000-9 Запасні частини до вантажних
автомобілів
транспортних засобів, фургонів та
легкових автомобілів
32.91.1 - Мітли та щітки
39224000-8 Мітли,щітки та інше
господарське приладдя
36.00.1 - Вода природна
41110000-3 - вода питна
58.14.1 - Журнали та періодичні
22200000-2- Газети, періодичні
видання друковані
спеціалізовані та інші періодичні
видання і журнали (передплата)
58.19.1 - Послуги щодо видавання
22400000-4 - марки, чекові бланки,
друкованої продукції, інші
банкноти, сертифікати акцій, рекламні м
атеріали, каталоги та посібники
(Стандарти та нормативно-технічні
документи )
58.19.1 - Послуги щодо видавання
22120000-7 - видання періодичні
друкованої продукції, інші
(„Кибернетика и ВТ”, „УСИМ” )
01.30.1 - Матеріал для саджання: 03121000-5 – квіти, тощо
рослини живі, цибулини та корені
06.20.1 Газ скраплений
24110000-8 Гази промислові
26.20.1 - Машини обчислювальні,
30200000-1 Комп’ютерне обладнання та
частини та приладдя до них
приладдя
ПОСЛУГИ
23.20.9 Роботи субпідрядні як
31625000-3 пристрої охоронної та
частина виробництва вогнетривких пожежної сигналізації
виробів
45331000-6 протипожежні заходи,
встановлення вентиляційної системи
50324000-2 технічне обслуговування
пожежної сигналізації та системи
газового пожежогасіння
(Вогнезахисна обробка дерев’яних
конструкцій горища)
(Встановлення протипожежних дверей
2типу)
(Встановлення автономних систем
пожежогасіння)
(Послуги з технічного обслуговування
сигналізації пожежної)
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Очікувана
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предмета
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всього,грн
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3086
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2210

15872
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2210
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2210

46480
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2274
3110

4680
53500

2240

89900

2

2
50530000-9 - Послуги з ремонту і
технічного обслуговування техніки
(Послуги з технічного обслуговування
ліфтів )
90512000-9 - послуги з перевезення
сміття (вивезення твердих побутових
відходів)
90523000-9 - послуги з утилізації
токсичних відходів, окрім радіоактивних
відходів і забруднених ґрунтів
(утилізація люмінісцентних ламп)
50700000-2 - послуги з ремонту і
технічного обслуговування будівельних
конструкцій (Заміна дверних блоків
запасних виходів,
перенесення огорожі з лінії
водопостачання)
50112000-3 - послуги з ремонту і
технічного обслуговування автомобілів

3
2240

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі
всього,грн
(разом з
ПДВ)
4
26064

2240

8128

2240

1000

2240

62815

2240

20000

79820000-8 - послуги, пов’язані з друком
(публікація оголошення)
61.10.1 - Послуги щодо
64210000-1- послуги телефонного
передавання даних і повідомлень
зв’язку та передачі даних
61.10.4 - Послуги зв'язку Інтернетом 72410000-7 – послуги провайдерів
проводовими мережамимережами
62.01.1 - Послуги щодо
72212000-4 - послуги з розробки
проектування та розробляння у
прикладного програмного забезпечення
сфері інформаційних технологій
62.02.2 - Послуги щодо
72266000-4 - консультаційні послуги з
консультування стосовно систем і
питань програмного забезпечення
програмного забезпечення
(програми бухгалтерського обліку)
64.19.3 - Послуги щодо грошового
66172000-6 - послуги з обробки
посередництва, інші інші
фінансових транзакцій і клірингові
послуги) (касове обслуговування)
71.20.1 Послуги щодо технічного
50411000-9 - послуги з ремонту і
випробовування й аналізування
технічного обслуговування
вимірювальних приладів
--діагностика вогнегасників;
-- діагностика пропанових балонів;
--Повірка теплолічильників;
-- Повірка лічильників обліку води
корп6-7 та водопровідної мережі;
--перевірка техн.стану електро-установок
та електролічильників корп 6-7

2240

2000

2240

69860

2240

61606

2240

20000

2240

6696

2240

3600

2240

32815

Предмет закупівлі (код та найменування згідно з класифікатором)
Код
КЕКВ
ДК 016:2010
1
33.12.1 - Ремонтування та технічне
обслуговування машин загальної
призначеності
38.11.6 - Послуги підприємств щодо
перевезення безпечних відходів
38.32.1 - Утилізування
відсортованих матеріальних
ресурсів
41.00.4 -Будування нежитлових
будівель (нове будівництво,
реконструкція, капітальний і
поточні ремонти) – /у тому числі
поточний ремонт корп. 6.7.11
45.20.1 - Технічне обслуговування
та ремонтування автомобілів і
маловантажних автотранспортних
засобів
58.13.1 - Газети друковані

ДК 021:2015

3

2
32324000-0 - користування обладнанням
(прокат кулера для води та
кондиціонера)
66514000-6 страхування транспортних
засобів
80522000-9 - навчальні семінари
(навчання електробезпеці)
50300000-8 - ремонт, технічне обслуговування персональних комп’ютерів,
офісного,телекомуні каційного та аудіовізуального обладнання, та супутні
послуги
98312000-3 - послуги з чищення
текстильних виробів

3
2240

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі
всього,грн
(разом з
ПДВ)
4
1560

2240

9500

2240

450

2240

2800

2240

8000

65100000-4 - послуги з розподілу води
та супутні послуги) (водопостачання та
водовідведення)
79100000-5 Юридичні послуги (судовий
збір, витяг з держреєстру)

2272

31600

2240

6290

79120000-1 Консультаційні послуги з
питань патентування та з авторського
права
34980000-0 - транспортні квитки
60112000-6 - проїзні квитки на основі
картонних безконтактних карток

2800

Предмет закупівлі (код та найменування згідно з класифікатором)
Код
КЕКВ
ДК 016:2010
1
77.39.1 - Послуги щодо оренди та
лізингу інших машин,
устатковання та майна
65.12.2 -Послуги страхування
транспорту
85.59.1 - Послуги освітянські, інші
95.11.1 – Ремонтування
комп'ютерів і периферійного
устаткування
96.01.1 - Послуги щодо прання та
хімічного чищення текстильних і
хутряних виробів
36.00.2 - Обробляння та
розподіляння води трубопроводами
84.23.1-Послуги у сфері юстиції та
правосуддя
69.10.1-Послуги юридичні у сфері
патентних прав, авторських прав та
інших прав інтелект. власності
49.31.2- Послуги щодо міського та
приміського перевезення пасажирів
дорожнім транспортом за
розкладом

ДК 021:2015

Голова комітету з конкурсних торгів

Секретар комітету з конкурсних торгів

10530
2240

6000

Синиця Катерина Михайлівна

Купкіна Світлана Валеріївна

4

