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Код 
КЕКВ (для 
бюджетних 

коштів) 
(2281/2282)

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 [код ДК 
021:2015 - 09310000-5 -  Електрична енергія]: лоті -  енергія 
електрична; лот 2 — енергія електрична; лот 3 — енергія 
електрична

2273

3 280 000,00 
грн.(три 

мільйони двісті 
вісімдесят тисяч 

грн.. 00 коп.)

Переговорна
процедура

Лютий -  
березень 
2016 р.

Лот 1 -3010000,0 грн. 
Лот 2 - 180000,0 грн. 
Лот 3-90000,0 грн.

Код ДК 016-2010 -  36.00.2 - Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами [код ДК 021:2015 -  651110Ь0-4 -  Розподіл 

питної води (послуги з водопостачання)]
2272

750 000,00 грн. 
(сімсот п'ятдесят 

тисяч грн. 00 
коп.)

Переговорна
процедура

Лютий -  

березень 
2016 р.

Код ДК 016-2010 -  37.00.1 -  Послуги каналізаційні води [кодДК 
021:2015 -  90430000-0 -  Послуги з відведення стічних вод

(послуги з водовідведення)]
2272

680 000,00 грн.
(шістсот 

вісімдесят тисяч 
грн. 00 коп.)

Переговорна
процедура

Лютий -  

березень 
2016 р.

КодДК 016-2010-35.30.1: Парата гаряча вода, постачання пари 
та гарячої води [код ДК 021:2015 - 09300000 -2 -Електрична, 

теплова, сонячна та атомна енергія (теплова енергія)]: лот 1 -

Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води (теплова
>

енергія); лот 2 -  Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої 
води (теплова енергія); лот 3 -  Пара та гаряча вода, постачання 
пари та гарячої води (теплова енергія); лот 4 —  Пара та гаряча 

вода, постачання пари та гарячої води (теплова енергія)

2271
7 750 000,00 

(сім мільйонів 
сімсот п’ятдесят 

тисяч грн.
00 коп.)

Переговорна
процедура

Лютий- 
березень 
2016 р.

Лот 1- відмінено 
відповідно ч. 5 ст. 39 

Закону 
Лот 2 -325000,0 грн. 

Лот 3 -  6750000,0 грн. 
Лот 4-415000,0 грн.



Продовження річного плану (змін) на 2016 рік від 25.04.2016 р.
1 2 3 4 5 6

Код згідно ДК 016-2010: 38.11.2 - Збирання безпечних 
відходів, непридатних для вторинного використовування 
[код ДК 021:2015 - 90511000 -2 -П ослуги зі збирання 
сміття (послуги з збирання та вивезення сміття)]: лот 1

Збирання безпечних відходів, непридатних для 
вторинного використовування (послуги з збирання та 
вивезення сміття); лот 2 - Збирання безпечних відходів, 
непридатних для вторинного використовування (послуги 
з збирання та вивезення сміття для коледжу КНУТД)

2240

495 000,00 
(чотириста 

дев’яносто п’ять 
тисяч грн.. 00 коп.)

Запит цінових 
пропозицій

Лютий- 
березень 
2016 р. Лот 1 -450000,0 грн. 

Лот 2 -  45000,0 грн.

код ДК 016-2010 -  35.30.1: Пара та гаряча вода, 
постачання пари та гарячої води [код ДК 021:2015 - 
09300000 -2 -Електрична, теплова, сонячна та атомна 
енергія (теплова енергія)].

2271 470 000,00 
(чотириста 

сімдесят тисяч 
грн.. 00 коп.)

Переговорна
процедура

Лютий - 
березень 
2016 р.

код 19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи 
мастильні (Бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний 
бензин - (19.20.21-00.00) [ДК 021:2015 - 09132000-3: 
Бензин (бензин марки А-92, бензин марки А-^5 (Євро)])

2210
400 000,00 

(чотириста тисяч 
грн.. 00 коп.)

Запит цінових 
пропозицій

Березень -  
квітень 
2016 р.

Відмінено відповідно 
ст.. 30 Закону

код ДК 016-2010: 26.20.1 -  Машини 
обчислювальні, частини та приладдя до них [код ДК 
021:2015 -  30200000 - 1 - Комп’ютерне обладнання та 
приладдя]: лот 1 - Персональні комп’ютери (код ДК 016- 
2010: 26.20.15-00.00 [код ДК 02162015- 30213000-5]); лот 
2 - Монітори -  (код ДК 016-2010: 26.20.17-00.00 [код ДК 
0216:2015- 30231000-7]); лот 3 -  Принтери (код ДК 016- 
2010: 26.20.18-00.00 [код ДК 02162015- 30232110-8]); лот 
4 -  Багатофункціональні пристрої (код ДК 016-2010: 
26.20.18-00.00 [код ДК 0216:2015- 30232000-4]); лот 5 -  
Комплекти мультимедійні (код ДК 016-2010: 26.20.17- 
00.00 [код ДК 0216:2015- 32322000-6])

31 10
1 235 000,00 

(один мільйон 
двісті тридцять 

п’ять тисяч грн.. 00 
коп.) Відкриті торги

Квітень — 
травень 
2016 р.

2



Продовження річного плану (змін) на 2016 рік від 25.04.20! 6 р.

1 2 3 4 5 6

Поточний ремонт приміщень: лекційної аудиторії 1-0131, 
що знаходяться в аварійному стані, навчальної 
лабораторії 1-0126 і 1-0126-А, аудиторії 1-0114 та 
коридору на 1 -му поверсі навчального корпусу № 1 
(відповідно ДБН А.2.2-3:2014).

2240 3 050 000,00 (три 
мільйони п’ятдесят 
тисяч грн..00 коп.) Відкриті торги

Квітень -  
травень 
2016 р.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів, протокол №  6 З-РП-2016 від 25.04.2016 р.

(підпис) М.П.
Голова комітету з конкурсних торгів -
головний інженер -  помічник ректора з питань охорони та захисту власності, В

Секретар комітету з конкурсних торгів 
-  начальник відділу договірної роботи та державних закупівель, Л. В. Мурована


