
V І М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І
Київський національні 

технологій та ^  
ід ея

РІЧНИМ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2015 РІК 
(ЗІ ЗМІНАМИ),

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
ЗГ' //<&№ код ЄДРПОУ 02070890

и універі
И З З Й Н V

Предмет закупі^і
* 01011, м.Київ, вуя. Немировича-Данченка, 2 і
: Тел.: 280-05-12

Код 
КЕКВ (для 
бюджетних 

коштів) 
(2282)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

(з ПДВ)

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6
Код ДК 016-2010 -  35.11.1: Енергія електрична: лоті -  

енергія електрична; лот 2 -  закупівля електричної енергії 
для спортивно-оздоровчого табору «Молодіжний»; 

лот 3 -  енергія електрична
2273

2 680 000,00 грн. (два 
мільйони шістсот 

вісімдесят тисяч грн.. 
00 коп.)

Переговорна
процедура

Січень -  
лютий 
2015 р.

Код ДК 016-2010 -  36.00.2 - Обробляння та розподіляння 
води трубопроводами (послуги з водопостачання) 2272

520 000,00 грн. 
(п’ятсот двадцять 
тисяч грн. 00 коп.)

Переговорна
процедура

Січень — 
лютий 
2015 р.

Код ДК 016-2010 -  37.00.1 - Послуги каналізаційні 
(послуги з водовідведення) 2272

455 000,00 грн. 
(чотириста п’ятдесят 
п’ять тисяч грн. 00 

коп.)

Переговорна
процедура

Січень -  
лютий 
2015 р.

код ДК 016-2010 -  35.30.1: Пара та гаряча вода, 
постачання пари та гарячої води: лоті -  Пара та гаряча 
вода, постачання пари та гарячої води; лот 2 -  Пара та 

гаряча вода, постачання пари та гарячої води; лот 3 - Пара 
та гаряча вода, постачання пари та гарячої води; лот 4 - 
Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води

2271

7 478 000,00 
(сім мільйонів 

чотириста сімдесят 
вісім тисяч грн., 00 

коп.)

Переговорна
процедура

Січень - 
березень 2015 

Р-

Код згідно ДК 016-2010: 18.12.1 - Послуги щодо 
друкування, інші: документи про освіту державного 

зразка, що виготовляються основі фото комп’ютерних
технологій

2210 30 000, 00 грн.( 
тридцять тис. 00 грн.)

Переговорна
процедура

Січень -  
лютий 
2015 р.

Для коледжу 
КНУТД

Код згідно ДК 016-2010: 18.12.1 - Послуги щодо 
друкування, інші: документи про освіту державного 

зразка, що виготовляються основі фото комп’ютерних
технологій

2210 5 000, 00 грн.( п’ять 
тис. 00 грн.)

Переговорна
процедура

Лютий 
2015 р. Для КНУТД
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1 2 3 4 5 6
Код згідно ДК 016-2010: 18.12.1 - Послуги щодо 

друкування, інші (студентські квитки державного 
зразка):: лот 1 -  студентські квитки державного зразка; 

лот 2 -  студентські квитки державного зразка для 
коледжу КНУТД

2210

200000,00 
(двісті тисяч грн.. 00)

Запит
цінових

пропозицій

Квітень-
серпень
2015р.

Лоті -  165000,0 грн. 
Лот 2 -  35000,0 грн.

Код згідно ДК 016-2010: 33.12.1 -  Ремонтування та 
технічне обслуговування машин загальної призначеності 
(ремонтування та технічне обслуговування підіймального 
та вантажного устаткування: ліфтів)

2240 250000,00 
(двісті п’ятдесят 

тисяч грн.. 00 коп.)

Запит
цінових

пропозицій

Січень- 
лютий 
2015 р.

Код згідно ДК 016-2010: 38.11.2 - Збирання 
безпечних відходів, непридатних для вторинного 
використовування: лот 1 - Збирання безпечних відходів, 
непридатних для вторинного використовування; лот 2 - 
Збирання безпечних відходів, непридатних для 
вторинного використовування для коледжу КНУТД

2240

250000,00 
(двісті п’ятдесят 

тисяч грн.. 00 коп.)

Запит
цінових

пропозицій

Січень- 
лютий 
2015 р.

Лоті -  220000,0 грн. 
Лот 2 -  30000,0 грн.

код згідно ДК 016-2010: 61.10.1 - Послуги з передання 
даних та повідомлень(телекомунікаційні послуги): лот 1 -  

телекомунікаційні послуги; лот 2 - телекомунікаційні 
послуги для коледжу КНУТД; лот 3 -  телекомунікаційні

послуги

2240

176 000,00 грн.
( сто

сімдесят шість тисяч 
грн.. 00 коп.)

Переговорна
процедура

Січень- 
лютий 
2015 р.

Лот 1 -  144000 грн. 
Лот 2 -  18000,0 грн. 
Лот 3 -  14000,0 грн.

Поточний ремонт холу та двох прилеглих кімнат 
центрального входу навчального корпусу № 1 ( згідно 

. ДСТУБД.1.1-1-2013)

2240
800 000,00 грн. 

(вісімсот тисяч грн.. 
00 коп.)

Процедура 
двоступене
вих торгів

Березень- 
травень 
2015 р.

Торги відмінено 
27.04.2015 року 

відповідно ст.. 30 
Закону

Поточний ремонт (згідно ДСТУ БД. 1.1: 2013): лот 1 -  
поточний ремонт холу та двох прилеглих кімнат 
центрального входу навчального корпусу № 1; лот 2- 
поточний ремонт аварійного стану санвузлу з повною 
заміною інженерних мереж на 10-му поверсі навчального 
корпусу № 4; лот 3 -  поточний ремонт санвузлу на 11 -му 
поверсі навчального корпусу № 4.

2240 1 600 000,00 грн. 
(один мільйон 

шістсот тисяч грн.. 
00 коп.)

Відкритих
торгів

Травень -  
липень 
2015 р.

Лот 1 -  800 000 грн. 
Лот 2 -  400 000 грн. 
Лот 3 -  400 000 грн.
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1 2 3 4 5 6

код 19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи 
мастильні (Бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний 
бензин - (19.20.21-00.00) - Бензин марки А-92, Бензин 
марки А-95; Бензин марки А-95 (євро); Газойлі (19.20.26- 
00.00) - Паливо дизельне).

2210 299 990,00 грн. 
(двісті дев’яносто 

дев’ять тисяч 
дев’ятсот дев’яносто 

грн.. 00 коп.)

Запит
цінових

пропозицій

Квітень- 
травень 
2015 р.

код ДК 016-2010 —18.12.1: Послуги щодо 
друкування, інші (документи про загальну середню освіту 
державного зразка, що виготовляються на основі 
фотокомп’ютерних технологій: атестат про повну 
загальну середню освіту; атестат про повну загальну 
середню освіту з відзнакою).

2210 9000,00 грн. (дев’ять 
тисяч грн.. 00 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

Травень -  
червень 
2015 р.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів, протокол № 73і-РП-2015 від 18.05.2015 р.

В. о. голови комітету з конкурсних торгів -  
Старший виконроб групи по обслуговуванню та
ремонту будівель господарської частини, Дергалюк В. Ф.

Секретар комітету з конкурсних торгів -  заступник начальника ПФВ, Л. В. Мурована
/ ' • ' ■ О

(підпис) М.П.


