
Довідка №18 від20.11.2012р.

Загальна 

вартість 

закупівлі

Фактично 

сплачено

Залишок

65410301 "СПЕЦКОШТИ" - 30.95 ТИС. ГРН., У Т.Ч. ЗА КЕКВ:

1131/20,97 1131 ПРЕДМЕТИ, 

МАТЕРІАЛИ, 

ОБЛАДНАННЯ 

ТА ІНВЕНТАР

20,97

Інше технічне скло Державний бюджет 0,20 26.15.2 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

листопад-

грудень                                                                

комітет з 

конкурсних торг

з 20.11.2012 

по 

31.12.2012

0,20

Канцилярські 

товари 

(папки,файли,ножи

ці, дирокол,

Державний бюджет 0,81 36.63.2 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

листопад-

грудень                                                                

комітет з 

конкурсних торг

з 20.11.2012 

по 

31.12.2012

0,81

Картриджи для 

принтера

Державний бюджет 2,67 30.02.1 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

листопад-

грудень                                                                

комітет з 

конкурсних торг

з 20.11.2012 

по 

31.12.2012

2,67

Послуги за друк 

наукового 

періодичного 

журналу

Державний бюджет 7,42 22.22.3 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

листопад-

грудень                                                                

комітет з 

конкурсних торг

з 20.11.2012 

по 

31.12.2012

7,42

Приладдя 

канцелярські 

паперові

Державний бюджет 1,06 21.23.1 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

листопад-

грудень                                                                

комітет з 

конкурсних торг

з 20.11.2012 

по 

31.12.2012

1,06

Сполуки органічні з 

кисневою 

функціональною 

групою н.в.і.у. 

(обезжирене 

молоко)

Державний бюджет 4,05 24.14.6 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

грудень                                                                         комітет з 

конкурсних торг

з 20.11.2012 

по 

31.12.2012

4,05

Назва 

процедури 

закупівлі

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

(тис.грн.)

Окремі 

частини 

предмета 

закупівлі (у 

разі їх 

визначення)

Очікувана 

вартість 

окремих 

частин 

предмета 

закупівлі (у 

разі їх 

визначення) 

(тис.грн)

Код згідно 

ДКПП 016-

97 (при 

закупівлі 

товарів, 

послуг)

КЕКВ / Сума 

бюджетних 

призначень 

(тис. грн.)

Найменування 

визначеного 

предмету 

закупівлі

Джерело 

фінансування

РІЧНИЙ ПЛАН №9 від 20.11.2012р.

державних закупівель Інститута клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

щодо організації та проведення процедур державних закупівель

(на 2012 бюджетний рік з уточненнями станом на 20.11.2012)

Результати виконання запланованих 

закупівель

Очікувани

й строк 

початку 

процедури 

закупівлі

Відповідальни

й підрозділ 

(особа) та/або 

підрозділи 

(особи), яких 

планується 

залучити до 

підготовки 

тендерної 

документації

Строк дії 

договору

Договір



Тара з пластмас 

(чашки Петрі, 

пробірки)

Державний бюджет 4,28 25.22.1 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

грудень                                                                         комітет з 

конкурсних торг

з 20.11.2012 

по 

31.12.2012

4,28

Товари з паперу чи 

картону шкільні та 

канцелярські

Державний бюджет 0,48 22.22.20 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

листопад-

грудень                                                                

комітет з 

конкурсних торг

з 20.11.2012 

по 

31.12.2012

0,48

1134/4,78 1134 ІНШІ 

ПОСЛУГИ (КРІМ 

КОМУНАЛЬНИХ

)

4,78

Банківські послуги Державний бюджет 0,08 65.12.1 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

грудень                                                                         комітет з 

конкурсних торг

з 20.11.2012 

по 

31.12.2012

0,08

Послуги 

екстериторіальних 

організацій та 

органів  інші

Державний бюджет 2,54 99.00.1 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

листопад-

грудень                                                                

комітет з 

конкурсних торг

з 20.11.2012 

по 

31.12.2012

2,54

Послуги з монтажу, 

технічного 

обслуговування і 

ремонту 

контрольно-

вимірювальної 

апаратури

Державний бюджет 1,23 33.20.9 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

листопад-

грудень                                                                

комітет з 

конкурсних торг

з 20.11.2012 

по 

31.12.2012

1,23

Послуги з утилізації 

люмінісцентних 

ламп

Державний бюджет 0,94 90.00.2 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

грудень                                                                         комітет з 

конкурсних торг

з 20.11.2012 

по 

31.12.2012

0,94

2110/5,20 2110 

ПРИДБАННЯ 

ОБЛАДНАННЯ І 

ПРЕДМЕТІВ 

ДОВГОСТРОКОВ

ОГО 

КОРИСТУВАННЯ

5,20

Апарати загального 

призначення інші 

(Міні-рокер 

шейкер)

Державний бюджет 5,20 29.24.3 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

грудень                                                                         комітет з 

конкурсних торг

з 20.11.2012 

по 

31.12.2012

5,20

ВСЬОГО ЗА 

КПКР

30,95

30,95

Голова тендерного комітету Заступник директора з наукової роботи.  Моргун Б.В
(посада) (ініціали, прізвище)

(за рішенням тендерного комітету від 20.11.2012 року №16)


