
Дов. №22 від 14.12.2012р.

Загальна 

вартість 

закупівлі

Фактично 

сплачено

Залишок

6541030 "ФУНДАМЕНТАЛЬНІ" - 0.00 ТИС. ГРН., У Т.Ч. ЗА КЕКВ:

1131/53,14 1131 ПРЕДМЕТИ, 

МАТЕРІАЛИ, 

ОБЛАДНАННЯ 

ТА ІНВЕНТАР

53,14

інструменти ручні 

сільськогосподарсь

кі

Державний бюджет 3,44 28.62.1 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

грудень                                                                         комітет з 

конкурсних торг

з 14.12.2012 

по 

31.12.2012

3,44

Канцилярські 

товари 

(папки,файли,ножи

ці, дирокол,

Державний бюджет 2,51 36.63.2 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

листопад-

грудень                                                                

комітет з 

конкурсних торг

з 14.12.2012 

по 

31.12.2012

2,51

Картриджи для 

принтера

Державний бюджет 1,95 30.02.1 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

грудень                                                                         комітет з 

конкурсних торг

з 14.12.2012 

по 

31.12.2012

1,95

Мило та чистильні 

препарати

Державний бюджет 0,68 24.51.3 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

грудень                                                                         комітет з 

конкурсних торг

з 14.12.2012 

по 

31.12.2012

0,68

Послуги з 

друкування книг, 

періодичних видань

Державний бюджет 8,75 22.22.3 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

грудень                                                                         комітет з 

конкурсних торг

з 14.12.2012 

по 

31.12.2012

8,75

Приладдя 

канцелярські 

паперові

Державний бюджет 1,76 21.23.1 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

грудень                                                                         комітет з 

конкурсних торг

з 14.12.2012 

по 

31.12.2012

1,76

РІЧНИЙ ПЛАН №13  від 14.12.2012р.

державних закупівель Інститута клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

щодо організації та проведення процедур державних закупівель

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

ДоговірНазва 

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



Сполуки органічні з 

кисневою 

функціональною 

групою н.в.і.у. 

(маркери розміру 

ДНК)

Державний бюджет 30,09 24.14.6 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

грудень                                                                         комітет з 

конкурсних торг

з 14.12.2012 

по 

31.12.2012

30,09

Товари з паперу чи 

картону шкільні та 

канцелярські

Державний бюджет 2,00 22.22.20 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

грудень                                                                         комітет з 

конкурсних торг

з 14.12.2012 

по 

31.12.2012

2,00

Устаткування для 

сушіння, 

зважування та 

розбризкування

Державний бюджет 1,97 29.24.2 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

грудень                                                                         комітет з 

конкурсних торг

з 14.12.2012 

по 

31.12.2012

1,97

1134/23,50 1134 ІНШІ 

ПОСЛУГИ (КРІМ 

КОМУНАЛЬНИХ

)

23,50

Послуги 

екстериторіальних 

організацій та 

органів  інші

Державний бюджет 0,75 99.00.1 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

грудень                                                                         комітет з 

конкурсних торг

з 14.12.2012 

по 

31.12.2012

0,75

Послуги з 

забезпечення 

двостороннього 

зв'язку

Державний бюджет 0,76 64.20.2 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

грудень                                                                         комітет з 

конкурсних торг

з 14.12.2012 

по 

31.12.2012

0,76

Послуги з монтажу, 

технічного 

обслуговування і 

ремонту інших 

машин загального 

призначення

Державний бюджет 0,74 29.24.9 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

грудень                                                                         комітет з 

конкурсних торг

з 14.12.2012 

по 

31.12.2012

0,74

Послуги з монтажу, 

технічного 

обслуговування і 

ремонту 

контрольно-

вимірювальної 

апаратури

Державний бюджет 0,41 33.20.9 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

грудень                                                                         комітет з 

конкурсних торг

з 14.12.2012 

по 

31.12.2012

0,41

Послуги з навчання 

дорослих інші

Державний бюджет 0,84 80.42.10 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

грудень                                                                         комітет з 

конкурсних торг

з 14.12.2012 

по 

31.12.2012

0,84

Роботи декоративні 

внутрішні

Державний бюджет 20,00 45.43.30 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

грудень                                                                         комітет з 

конкурсних торг

з 14.12.2012 

по 

31.12.2012

20,00



1161/-58,01 1161 ОПЛАТА 

ТЕПЛОПОСТАЧ

АННЯ

-58,01

Теплопостачання Державний бюджет -58,01 40.30.1 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

грудень                                                                         комітет з 

конкурсних торг

з 14.12.2012 

по 

31.12.2012

-58,01

1163/-18,64 1163 ОПЛАТА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІ

Ї

-18,64

Електропостачання Державний бюджет -18,64 40.10.3 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

грудень                                                                         комітет з 

конкурсних торг

з 14.12.2012 

по 

31.12.2012

-18,64

ВСЬОГО ЗА 

КПКР

0.00

0.00

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

(за рішенням тендерного комітету від 14 грудня 2012року № 20)


