
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ №6 від 24.09.2012р.

Довідка №9 від19.09.2012р.

Загальна 

вартість 

закупівлі

Фактично 

сплачено

Залишок

65410301 "СПЕЦКОШТИ" - 4.37 ТИС. ГРН., У Т.Ч. ЗА КЕКВ:

1131/3,77 1131 ПРЕДМЕТИ, 

МАТЕРІАЛИ, 

ОБЛАДНАННЯ 

ТА ІНВЕНТАР

3,77

Інше технічне скло Державний бюджет 0,24 26.15.2 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

вересень-

грудень                                                                

комітет з 

конкурсних торг

з 19.09.2012 

по 

31.12.2012

0,24

Видання періодичні Державний бюджет 0,57 22.13.10 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

вересень-

грудень                                                                

комітет з 

конкурсних торг

з 19.09.2012 

по 

31.12.2012

0,57

Вузли та приладдя 

для устаткування за 

поз. 30.02.1

Державний бюджет 0,65 30.02.1 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

вересень-

грудень                                                                

комітет з 

конкурсних торг

з 19.09.2012 

по 

31.12.2012

0,65

Препарати 

фармацевтичні різні

Державний бюджет 1,66 24.42.2 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

вересень-

грудень                                                                

комітет з 

конкурсних торг

з 19.09.2012 

по 

31.12.2012

1,66

Приладдя 

канцелярські 

паперові

Державний бюджет 0,03 21.23.1 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

вересень-

грудень                                                                

комітет з 

конкурсних торг

з 19.09.2012 

по 

31.12.2012

0,03

Приладдя 

канцелярське

Державний бюджет 0,11 36.63.2 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

вересень-

грудень                                                                

комітет з 

конкурсних торг

з 19.09.2012 

по 

31.12.2012

0,11

Тара з пластмас Державний бюджет 0,51 25.22.1 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

вересень-

грудень                                                                

комітет з 

конкурсних торг

з 19.09.2012 

по 

31.12.2012

0,51

1165/0,60 1165 ОПЛАТА 

ІНШИХ 

КОМУНАЛЬНИХ 

ПОСЛУГ

0,60

Устаткування для 

зовнішнього 

освітлення

Державний бюджет 0,60 31.50.34.590 до 100тис.грн. 

Непідпадає під 

дію Закона

вересень-

грудень                                                                

комітет з 

конкурсних торг

з 19.09.2012 

по 

31.12.2012

0,60

ВСЬОГО ЗА 

КПКР

4,37

4,37

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

(за рішенням тендерного комітету від24.09.2012 року №13    )

Код згідно 

ДКПП 016-97 

(при 

закупівлі 

товарів, 

послуг)

Назва 

процедури 

закупівлі

Результати виконання запланованих 

закупівель

Очікуваний 

строк 

початку 

процедури 

закупівлі

Відповідальни

й підрозділ 

(особа) та/або 

підрозділи 

(особи), яких 

планується 

залучити до 

підготовки 

тендерної 

документації

Строк дії 

договору

ДоговірОчікувана 

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)

державних закупівель Інститута клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

щодо організації та проведення процедур державних закупівель

КЕКВ / Сума 

бюджетних 

призначень 

(тис. грн.)

Найменування 

визначеного 

предмету 

закупівлі

Джерело 

фінансування


