Річний план закупівель
на 2011 рік (зі змінами)
Публічного акціонерного товариства "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань"
(код за ЄДРПОУ 14309534)
Предмет закупівлі

1
I.2 12. Дослідження та розробки в
галузі приладобудування та
електроніки (Доробка блоку
цифрової обробки (БЦО) у зв'язку з
введенням кодування сигналу на
швидкості 2 Мбіт /с)
I.2 12. Дослідження та розробки в
галузі приладобудування та
електроніки (Розробка
конструкторської документації (КД)
на створення модуля антенного (МА)
виносного вимірювального пункту
(ВВП) . Виготовлення МА ВВП
згідно специфікації . Корекція КД за
результатами виготовлення .
Розробка програми та методик
комплексних випробувань МА ВВП
та розробка експлуатаційної
документації (ЕД)

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Джерело
фінансування

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)),
яких планується
залучити до підготовки
документації конкурсних
торгів (запиту цінових
пропозицій,
кваліфікаційної
документації)

Примітки

2

3
кошти
підприємства

4

5
закупівля у
одного
учасника

6
червень 2011

7
відділення 1,
Малафєєв Є.Є.

закупівля у
одного
учасника

червень 2011

відділення 1,
Малафєєв Є.Є.

8
в рамках ДКР "Управління"
Держконтракт
від 15.08.08 №7-01/08;
за результатами торгів укладено
договір №7-01/08-21/46-11 від
06.09.11 з фірмою "Радмір" ДП
"АТ НДІРВ"
в рамках
ДКР "Управління"
Держконтракт
від 15.08.08 №7-01/08
Д/у №6
торги відмінено (через
відсутність потреби у закупівлі в
зазначений термін - 15.09.2011)
(протокол №27 від 11.07.11)

кошти
підприємства

I.2 12. Дослідження та розробки в
галузі приладобудування та
електроніки(Виготовлення робочого
модуля для розміщення апаратури
виносного вимірювального пункту )

кошти
підприємства

відкриті торги

червень 2011

відділення 1,
Малафєєв Є.Є.

в рамках ДКР "Управління"
Держконтракт
від 15.08.08 №7-01/08
за результатами торгів укладено
договір №7-01/08-02/09/11 від
08.09.11 з ТОВ "ВОСАН" на
суму 370,0 тис.грн. з ПДВ

I.2 12. Дослідження та розробки в
галузі приладобудування та
електроніки (участь у доробці
програмно-апаратних засобів (ПАЗ) в
частині блоку цифрової обробки
(БЦО) з метою реалізації
рекомендацій CCSDS )

кошти
підприємства

закупівля у
одного
учасника

червень 2011

відділення 1,
Малафєєв Є.Є.

I.2 12. Дослідження та розробки в
галузі приладобудування та
електроніки (Розробка
конструкторської документації (КД)
на створення модуля антенного (МА)
виносного вимірювального пункту
(ВВП) . Виготовлення МА ВВП
згідно специфікації . Корекція КД за
результатами виготовлення .
Розробка програми та методик
комплексних випробувань МА ВВП
та розробка експлуатаційної
документації (ЕД)

кошти
підприємства

закупівля у
одного
учасника

липень 2011

відділення 1,
Малафєєв Є.Є.

в рамках
ДКР "Управління"
Держконтракт
від 15.08.08 №7-01/08
за результатами торгів укладено
договір №7-01/08-21/47-11 від
19.09.11 з фірмою "Радмір" ДП
"АТ НДІРВ"
в рамках
ДКР "Управління"
Держконтракт
від 15.08.08 №7-01/08
проект Д/у №8;
за результатами торгів укладено
договір №7-01/08-294 від
12.10.11 з ТДНТП „Промінь”

закупівля у
одного
учасника

січень 2011

енергомеханічний відділ, торги завершено на підставі
Пивовар О.Г.
відмови МЕ
(протокол №9 від 16.03.2011)

відкриті торги

січень 2011

фінансово-інвестиційний торги відмінено (на участь у
відділ,
торгах подано менше двох
Верещак І.О.
пропозицій)
(протокол №8 від 16.03.2011)

64.20.1 послуги з передавання даних і
повідомлень (стаціонарний зв'язок:
30 з'єднувальних ліній, 1
безпосередній звязок, 65 прямих
номерів)
65.22.1 послуги з надання кредиту
інші (відновлювальна кредитна лінія
на загальну суму 5000000 грн.)

кошти
підприємства

кошти
підприємства

64.20.1 послуги з передавання даних і
повідомлень (стаціонарний зв'язок:
30 з'єднувальних ліній, 1
безпосередній звязок, 65 прямих
номерів)
65.22.1 послуги з надання кредиту
інші (відновлювальна кредитна лінія
на загальну суму 5000000 грн.)
65.22.1 послуги з надання кредиту
інші (відновлювальна кредитна лінія
на загальну суму 5000000 грн.)
31.30.1 провід та кабель ізольовані
(13 найменувань)

28.73.1 вироби з дроту
(24 найменування)

кошти
підприємства

закупівля у
одного
учасника

березень 2011

енергомеханічний відділ, торги завершено на підставі
Пивовар О.Г.
відмови МЕ
(протокол №17 від 10.05.2011)

відкриті торги

березень 2011

відкриті торги

червень 2011

запит цінових
пропозицій

червень 2011

фінансово-інвестиційний торги відмінено (на участь у
відділ,
торгах подано менше двох
Верещак І.О.
пропозицій)
(протокол №15 від 27.04.2011)
фінансово-інвестиційний торги відмінено (на участь у
відділ,
торгах подано менше двох
Верещак І.О.
пропозицій)
(протокол №35 від 20.07.2011)
комерційне управління, торги відмінено (було відхилено
Верещак І.О.
всі конкурсні пропозиції)
(протокол №32 від 14.07.2011)

запит цінових
пропозицій

червень 2011

відкриті торги

серпень 2011

відкриті торги

жовтень 2011

відділення 1,
Малафєєв Є.Є.

відкриті торги

жовтень 2011

комерційне управління,
Верещак І.О.

кошти
підприємства

кошти
підприємства

кошти
підприємства

кошти
підприємства

31.30.1 провід та кабель ізольовані
кошти
підприємства
Роботи з підготовки блоку інженернотехнічного забезпечення (БІТЗ)
корпусу №7 для розміщення АП НСП
ДЗЗ
31.30.1 провід та кабель ізольовані

кошти
підприємства
кошти
підприємства

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 27.10.11 № 53
Голова комітету з конкурсних торгів

Малафєєв Є.Є.

__________

Секретар комітету з конкурсних торгів

Арістова О.В.

__________

комерційне управління, торги відмінено (на участь у
Верещак І.О.
торгах подано менше двох
пропозицій)
(протокол №33 від 14.07.2011)
комерційне управління, за результатами торгів укладено
Верещак І.О.
договір №11/10-1 від 11.10.11 з
ТОВ "Листехпоставка" на суму
328549,10 грн. з ПДВ
в рамках ДКР "Земля"
Держконтракт від 22.04.08 №402/08
проект Д/у №13

