
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ  
Національної комісії, що здійснює державне регулювання  

у сфері зв’язку та інформатизації, на 2015 рік 
                             ЕДРПОУ 37994258_________________ 

(найменування замовника, код ЄДРПОУ) 
 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 
(для  

бюджетних 
коштів) 

Очікувана вартість  
предмету закупівлі  

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 
ДК 016:2010 код 26.20.1 
Машини обчислювальні, частини та приладдя 
до них (комп’ютерна та оргтехніка, 
обладнання  комутаційне)   (3 лоти) 

 
3110 

1 029 933,00 грн. 
 (один мільйон двадцять дев’ять  
тисяч дев’ятсот тридцять три грн.  

з урахуванням ПДВ), з них:                               

Відкриті 
торги 

Серпень  
2015 

 

Лот № 1 - 26.20.15-00.00  Машини 
автоматичного обробляння інформації цифрові 
інші, що мають або не мають в одному корпусі 
один або два з таких пристроїв: 
запам’ятовувальні пристрої, пристрої 
введення, пристрої виведення (настільні 
комп’ютери  (моноблоки))  

 

389 988,00 грн. 
(триста вісімдесят дев’ять тисяч 
дев’ятсот вісімдесят вісім грн.  

з урахуванням ПДВ) 

лот № 2 - 26.20.18-00.00 Пристрої, що 
виконують дві чи більше з таких функцій: 
друкування, сканування, копіювання, 
факсимільний зв'язок (багатофункціональні 
пристрої ) 

 

379 945,00 грн. 
(триста сімдесят дев’ять тисяч 
дев’ятсот сорок п’ять грн.  

з урахуванням ПДВ) 
лот № 3 -  26.20.14-00.00 Машини 
автоматичного обробляння інформації 
цифрові, подані як системи (система 
збереження даних)  

 

260 000,00 грн. 
(двісті шістдесят тисяч грн.  

з урахуванням ПДВ) 



ДК 016:2010 код  26.30.2  
Апаратура електрична для проводового 
телефонного чи телеграфного зв’язку; 
відеофони (маршрутизатори, комутатори, 
мережеві адаптори, ІР-фони)   

3110 685 267,00 грн. 
(шістсот вісімдесят п’ять тисяч 

двісті шістдесят сім грн.  
з урахуванням ПДВ)   

Відкриті 
торги 

Вересень 
2015 

 

ДК 015-97 код І.2.12  Дослідження та розробки 
в галузі приладобудування та електроніки  
 (Науково-дослідна робота на тему: «Аналіз 
технічних характеристик обладнання для 
мереж зв’язку радіо технології ITE та 
обґрунтування вимог до умов їх впровадження 
на території України»)  

2281 500 000,00 грн.  
(п’ятсот тисяч  грн.  
з урахуванням ПДВ)   

Відкриті 
торги 

Жовтень  
2015 

 

 
 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 17 липня 2015 року  № 6  
 
    

Голова комітету з конкурсних торгів                    А.П. Старцев   
  (підпис)                          (ініціали та прізвище)    

                                                                                          М.П.    
 
Секретар комітету з конкурсних торгів                          І.А. Литвиновська   
  (підпис)                          (ініціали та прізвище)    

    

 

 


