РЕЄСТР
державних закупівель
Президія НАН України (2005-2009 р.р.)
(найменування замовника)
Найменування
предмета
закупівлі
кількість
(обсяги)
товарів,
робіт і
послуг

Найменування
учасника
процедури
закупівлі, з
яким укладено
договір

послуги з розміщення
іноземних громадян,
які приїздять до НАН
України в рамках
міжнародних угод та
договорів НАН
України про наукове
та науково-технічне
співробітництво
(еквівалентний обмін)

№1 14.01.05
Державне
50 000 грн.
підприємство
„Готельний комплекс
„Феофанія”
НАН
України

Транспортні послуги

Державне
автотранспортне
підприємство
експедиційних
та спеціальних
автомобілів
НАН України
ВТПП
„Промбудсервіс”

№ 217 31.12.04
58 000 грн.

У одного
учасника

№ 25/01/05 АН
24.10.2005
98891 грн.

запит цінових
пропозицій
(котирувань)

Державне
управління
матеріальнотехнічного
забезпечення
НАН України

№ 1 24.01.05
2 565 600 грн.

У одного
учасника

Виконання роботи по
влаштуванню
гідроізоляції та
поточного ремонту
стін підвалу корпусу
№1
Президії
НАН України по
вул.Володимирській,
54.
Надання послуг по
проведенню операцій
по централізованому
постачанню

Номер і
дата
укладення
договору
про
закупівлю
(ціна,
зазначена у
договорі,
зокрема за
одиницю
товару,
роботи і
послуги)

Вид
процедури
закупівлі

У одного
учасника

Примітки

Виконання робіт
поточного ремонту
приміщень корпусів
Президії НАН України

Державне
виробниче
підприємство
„Будремкомплек
т” НАН України

№ 6 31.01.05

320 000 грн.

У одного
учасника

Надання послуг по
проведенню
централізованої
закупівлі імпортного
наукового обладнання
та приладів
Послуги
інформаційного
абонентського
обслуговування щодо
доступу до науковотехнічної та освітньої
комп’ютерної мережі

Державне
управління
матеріальнотехнічного
забезпечення
НАН України
ДПНТЦ
«Українська
академічна і
дослідницька
мережа ІФКС
НАН України

№ 2/1 16.06.05
1 741 700 грн.

У одного
учасника

№ 102903 01.03.05
41 000 грн.

запит цінових
пропозицій
(котирувань)

Надання
Великий
приміщень
для конференц-зал
проведення
НАН України
представницьких
заходів в залежності
від
кількості
учасників.

№ 1 04.01.05
49488 грн.

У одного
учасника

Виконання поточного
ремонту приміщень
корпусів №1, №2
НАН України по
вул.Володимирській
,54

№ 4 07.04.05

298080 грн.

У одного
учасника

№ 19 08.08.05
90000

У одного
учасника

№ 12-342
30.09.2005
97890 грн.

запит цінових
пропозицій
(котирувань)

Виконання робіт
поточного ремонту
приміщень корпусів
Президії НАН України

Державне
виробниче
підприємство
„Будремсервіс”
НАН України

Державне
виробниче
підприємство
„Будремкомплек
т” НАН України
Виготовлення
з Банкнотновласних
матеріалів монетний двір
медалей.
Національного
Кількість
–
«За банку України
наукові досягнення” 100
штук,
„За
сприяння
розвитку
науки”-100 штук;
„За
професійні
здобутки” – 100 штук;
„За
підготовку
наукової зміни” – 100
штук;
„Талант,
натхнення, праця” –
100 штук

Виконання власними
силами додаткового
обсягу робіт по
поточному ремонту
приміщень корпусів
№2, №3, №4 НАН
України по
вул.Володимирській
,54.
Виконання проектної
документації
на
ремонт стін цоколю
та
елементів
благоустрою
пам’ятників
архітектури
(Постанова Кабінету
Міністрів УРСР №442
від
06.09.1979
р.
Охоронний № 893),
підпірних
стін,
огорожі тепло камери
на території Президії
НАН України по
вул.Володимирській,5
4.

Державне
виробниче
підприємство
„Будремсервіс”
НАН України

№ 9 12.10.05
100000 грн.

У одного
учасника

Державне
підприємство
„Академпроект”
НАН України

№ 869 19.07.05
48792 грн.

У одного
учасника

№ 39 22.11.05

запит цінових
пропозицій
(котирувань)

Виконання робіт в ТОВ СТБ
адміністративному
„Партнер”
корпусі НАН України
по
влаштуванню
системи
охороннопожежної
сигналузації
за
адресою:
м.Київ,
вул.Володимирська,
54
послуги з розміщення
іноземних громадян,
які приїздять до НАН
України в рамках
міжнародних угод та
договорів НАН
України про наукове
та науково-технічне
співробітництво
(еквівалентний обмін)
послуги по створенню
комплексної системи
безпеки в

99858 грн.

№6 01.06.05
Державне
38550 грн.
підприємство
„Готельний комплекс
„Феофанія”
НАН
України

У одного
учасника

Українськопольське спільне
підприємство

відкриті торги

№ 6/5 15.07.05
365000 грн.

центральному корпусі
НАН України:
квартири (на
первинному ринку
житла)
:однокімнатних-3;
двокімнатних-6;
трикімнатних-13

„МакрохемУкраїна”
Товариство з
обмеженою
відповідальніст
ю „Управління
капітального
будівництва”

Інвестування в порядку
пайової участі в
будівництві квартир у
житловому будинку
забудовника для
забезпечення житлом
вчених НАН України
21 квартира
Надання послуг по
проведенню
централізованої
закупівлі імпортного
наукового обладнання
та приладів

транспортні послуги
для потреб НАН
України

№ 31.10.05. ,
7947522 грн.

відкриті торги

ЗАТ «Познякижил-буд»

№ 27.12.05
10 001076 грн.

відкриті торги

Державне
управління
матеріальнотехнічного
забезпечення
НАН України

№ 4 15.11.05
2 910 000 грн.

У одного
учасника

№ 30.12.05

750000 грн.

У одного
учасника

№ 16/02/06
16.02.06
70364 грн.

запит цінових
пропозицій
(котирувань)

№ 1 10.01.06
69936 грн.

У одного
учасника

№ 06 02 07
23.02.06
44 550 грн.
№ 8 14.02.06
590000 грн.

запит цінових
пропозицій
(котирувань)

Державне
автотранспортне
підприємство
експедиційних
та спеціальних
автомобілів
НАН України
Виконання робіт по ВТПП
влаштуванню
„Промбудсервіс”
гідроізоляції
та
поточного
ремонту
стін підвалу корпусу
№1
Президії НАН
України
по
вул.Володимирській,5
4.
Надання приміщень
Великий
для проведення
конференц-зал
представницьких
НАН України
заходів в залежності
від кількості
учасників
Виготовлення
ТОВ
плакеток («НАН
«Ексімлайн»
України») 33 один.
Виконання роботи по Державне
поточному ремонту
виробниче
приміщень корпусів
підприємство
Президії НАН
„Будремкомплек
України по вул.
т”НАН України

У одного
учасника

Володимирській, 54 з
власних матеріалів, у
відповідності до
технічних завдань.
послуги з розміщення
іноземних громадян,
які приїздять до НАН
України в рамках
міжнародних угод та
договорів НАН
України про наукове
та науково-технічне
співробітництво
(еквівалентний
обмін).
Надання послуг по
проведенню
централізованого
матеріально-технічного
постачання
Надання послуг по
проведенню
централізованої
закупівлі імпортного
наукового обладнання
та приладів

Виконання робіт по
облаштуванню
підвальних
приміщень захисної
споруди,
пошкоджених
грибком, корпусу №1
Президії НАН
України по вул.
Володимирській,54
Виконання робіт по
встановленню
системи охоронного
відео
нагляду
в
корпусах
Президії
НАН України по вул.
Володимирській,54

Державне
підприємство
„Готельний
комплекс
„Феофанія”
НАН України

№ 01.02.06
100000 грн.

у одного
учасника

Державне
управління
матеріальнотехнічного
забезпечення
НАН України
Державне
управління
матеріальнотехнічного
забезпечення
НАН України

№ 14 10.03.06
2 977 700 грн.

У одного
учасника

№ 1/2 13.03.06
1 750 000 грн.

У одного
учасника

ВТПП
№ 20/10/06 АН-2
„Промбудсервіс” 23.10.06 р.
99450 грн.

Запит цінових
пропозицій
(котирувань)

ТОВ „Служба
технічної
безпеки
„Партнер”

№ 27.10.06 р.
99570 грн.

Запит цінових
пропозицій
(котирувань)

№ 30.10.06 р.
98700 грн

Запит цінових
пропозицій
(котирувань)

Виконання робіт по ТОВ „Академія”
заміні
дерев’яних
вікон
на
металопластикові
в
корпусі №3 Президії
НАН України по вул.
Володимирській,54

Виконання робіт по
ремонту цоколів із
заміною гранітних
плит огорожі по вул.
Володимирській,54
Президії НАН
України
Послуги по
установленню в
корпусах Президії
НАН України за
адресою: м. Київ,
вул. Володимирська,
54 звукової
сигналізації з
моніторингом на
посту охорони
послуги з розміщення
іноземних громадян,
які приїздять до НАН
України в рамках
міжнародних угод та
договорів НАН
України про наукове
та науково-технічне
співробітництво
(еквівалентний
обмін).
цифрова відомча АТС

НВМП „
Компанія
Будімекс”

№ 3.11.2006 р.
99 500 грн.

Запит цінових
пропозицій
(котирувань)

ТОВ ВФ
№ 13.12.2006р.
„Безпека-Сервіс” 98 662 грн

Запит цінових
пропозицій
(котирувань)

Державне
підприємство
„Готельний
комплекс
„Феофанія”
НАН України

№ 29.09.06
29 900 грн.

Запит цінових
пропозицій
(котирувань)

ДП „Мега Пак”
ТОВ „Клайм”

№ 10.11.06
270000 грн.

будівництво житла
(квартир на
первинному ринку
житла) 20 квартир, в
т.ч. однокімнатних –
9; двокімнатних -10;
трикімнатних -1

ТОВ
„Будівельна
компанія
„БудІнвестХолді
нг”

№ 82-НАНУ
15.12.06;
7999691,80 грн

Торги з
обмеженою
участю
Відкриті
торги

Надання послуг по
проведенню
централізованої
закупівлі імпортного
наукового обладнання
та приладів

Державне
управління
матеріальнотехнічного
забезпечення
НАН України

№ 1/1 07.02.07
5 781 700 грн.

Виконання послуг по
гідроізоляції та
поточному ремонту
стін підвальних
приміщень захисної
споруди

ВТПП
№ 05/03/07 АН
„Промбудсервіс” 05.03.07
94519 грн. 20 коп.

освітлювальні прилади ( ТОВ „ Люксонлюстри) виробництва
Україна”
фабрики Faguerlamp (

№ 12 20.06.07.,
149669,95 грн.

У одного
учасника

Запит цінових
пропозицій
(котирувань)

відкриті торги

або еквівалент).

автотранспортні
послуги

Державне
автотранспортне
підприємство
експедиційних
та спеціальних
автомобілів
НАН України

№ 217 22.05.07
687500,00 грн

У одного
учасника

поточний ремонт
приміщень

Державне
виробниче
підприємство
«Будремкомплект
»

№ 18 14.06.07
1458336 грн.

відкриті торги

послуги позавідомчої
охорони приміщень
послуги по
виготовленню меблів
для оснащення робочих
приміщень корпусів
Президії НАН України

ДП “МС-СН”

№ 2 14.06.07
228948,0 грн.
№ 19 18.06.07
299700,0

відкриті торги

послуги з надання
приміщень для
проведення заходів,
що проводить
Президія НАН
України на базі
Великого конференцзалу НАН України

Великий
конференц-зал
НАН України

№ 60 30.08.07
139 700 грн.

У одного
учасника

кондиціонерів фірми
„LG” ( або еквівалент)

ТОВ „ Компанія
Степ ЛТД”

№ 46 27.07.07
49533, 11 грн.

Запит цінових
пропозицій
(котирувань)

Послуги на
виконання робіт по
побудові та
впровадженню
системи урядового та
спеціального зв’язку
послуги з розміщення
іноземних громадян,
які приїздять до НАН
України в рамках
міжнародних угод та
договорів НАН
України про наукове
та науково-технічне
співробітництво
(еквівалентний
обмін).
закупівля будівництва
житла на умовах
пайової участі

Державне
№ 65 10.09.07
госпрозрахунков 123 654,00 грн.
е підприємство
„Укрінформзв’яз
ок”

У одного
учасника

Державне
підприємство
„Готельний
комплекс
„Феофанія”
НАН України

№1 30.08.07
150 000 грн.

У одного
учасника

АТ Холдінгова
компанія
„Київміськбуд”

№ 17 05.12.07.,

відкриті торги

ДБП „Буд
ремкомплект”

19998696 грн

відкриті торги

персональні
комп’ютери,
багатофункціональні
пристрої.
послуги з проведення
операцій
централізованого
матеріальнотехнічного
постачання продукції
( в тому числі
імпортного наукового
обладнання
та
приладів) бюджетним
установам
НАН
України.

ПП НВП
“Універсалкомпле
кт”

№ 051201/01
05.12.07
119923,44 грн.

Державне управління
№ 1/1 12.03.08р.
матеріально8 609 800 грн
технічного
забезпечення
НАН
України

відкриті торги

У одного
учасника

послуги з охорони ДП “МС-СН”
об’єктів та приміщень
Президії
НАН
України.

№ 2 19.03.08
365872 грн.

У одного
учасника

послуги з надання
приміщень для
проведення заходів,
що проводить
Президія НАН
України на базі
Великого конференцзалу НАН України
послуги з розміщення
іноземних громадян,
які приїздять до НАН
України в рамках
міжнародних угод та
договорів НАН
України про наукове
та науково-технічне
співробітництво
(еквівалентний
обмін).

Великий
конференц-зал
НАН України

№ 60 24.03.08
180 045 грн.

У одного
учасника

Державне
підприємство
„Готельний
комплекс
„Феофанія”
НАН України

№ 1 26.03.08
177 561,02 грн.

У одного
учасника

меблі для оснащення
робочих
приміщень
корпусів Президії НАН
України

ДБП „Буд
ремкомплект”

№ 9 22.04.08,
199950,0 грн.

відкриті торги

капітальний ремонт
ліфтової шахти з
заміною ліфта
проведення
поточного ремонту в
службових

ТОВ
“Екотехніка”

№ 195 22.04.08,
365000 грн.

відкриті торги

ДБП „Буд
ремкомплект”

№ 18 26.11.08 ,
538500 грн

відкриті торги

приміщеннях
корпусів Президії
НАН України
автотранспортні
послуги

Державне
№ 217-08
автотранспортне 22.05.08
підприємство
681468,79 грн.
експедиційних
та спеціальних
автомобілів
НАН України
послуги з проведення Державне управління
Додаток до дог
операцій
матеріально№ 1/1 12.03.08р.
централізованого
технічного
1 800 000 грн
матеріальнозабезпечення
НАН
технічного
України
постачання продукції
( в тому числі
імпортного наукового
обладнання
та
приладів) бюджетним
установам
НАН
України.
послуги з проведення
поточного ремонту в
службових
приміщеннях
Президії НАН
України.
послуги з надання
приміщень для
проведення заходів,
що проводить
Президія НАН
України на базі
Великого конференцзалу НАН України
автотранспортні
послуги

У одного
учасника

У одного
учасника

Державне
виробниче
підприємство«Буд
ремкомплект» .

№ 4 17.03.08,

Великий
конференц-зал
НАН України

№ 1 29.04.09
179 912 грн.

У одного
учасника

№ 217-09
28.04.09
947779,71 грн.

У одного
учасника

№ 1/1 від 14.05.09
5 100 000 грн.

У одного
учасника

Державне
автотранспортне
підприємство
експедиційних
та спеціальних
автомобілів
НАН України
послуги з проведення Державне
операцій
з управління
централізованого
матеріальнопостачання
технічного
бюджетним
забезпечення
установам
НАН НАН України
України матеріальних
цінностей
та

відкриті торги

1281120 грн

імпортного наукового
обладнання
та
приладів
послуги з розміщення
іноземних громадян,
які приїздять до НАН
України в рамках
міжнародних угод та
договорів НАН
України про наукове
та науково-технічне
співробітництво
(еквівалентний
обмін).
послуги (охорона
об’єктів та приміщень
Президії НАН
України).
послуги(проведення
поточного ремонту в
службових
приміщеннях
корпусів Президії
НАН України)
послуги
поточному
частини

№ 1 26.03.09
195 000 грн.

У одного
учасника

СП «Макрохем
Україна»

№ 12 15.04.09 ,
375840 грн

відкриті торги

ДБП „Буд
ремкомплект”

№ 8 15.04.09 ,
295260 грн.

відкриті торги

№ 34 19.10.09
194400 грн.

Запит цінових
пропозицій
(котирувань)

№ 217/10
24.11.09
194577,24 грн.

Запит цінових
пропозицій
(котирувань)

по ДВП
«Будремсервіс»
ремонту
підвальних

приміщень
№3

Державне
підприємство
„Готельний
комплекс
„Феофанія”
НАН України

корпусу

Президії

НАН

України

під

розміщення архіву по
вул. Володимирській,
54 в м. Києві).
послуги

(надання

автотранспортних
послуг НАН України)

Державне
автотранспортне
підприємство
експедиційних та
спеціальних
автомобілів

