Затверджено
Наказ Міністерства
Економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
Національний фармацевтичний університет (Код 02010936)
Предмет
закупівлі

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

1

2
2282
(2273)

3
600 000, 00 грн.
(шістсот тисяч грн. )

Передавання
електричної енергії
(послуги з постачання
електроенергії у
Червонозаводському та
Комінтернівському
районах),
код ДК 016-2010:
35.12.1
Передавання
електричної енергії
(послуги з постачання
електроенергії в
Московському районі),
код ДК 016-2010:
35.12.1
Передавання
електричної енергії
(послуги з постачання
електроенергії у
Київському районі),
код ДК 016-2010:
35.12.1

2282
(2273)

2282
(2273);
2281
(2273)
2273

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Процедура
Орієнтовний
закупівлі
початок
проведення
процедури
закупівлі
4
5

Переговорна
процедура

Грудень 2014 р.

Переговорна
процедура

Грудень 2014 р.

186 000,00 грн. (сто
вісімдесят шість тисяч
грн. 00 коп.)

2 105 000,00 грн. (два
мільйона сто п’ять
тисяч грн. 00 коп.)

Грудень 2014 р.
Переговорна
процедура

Примітки

6

Паливо рідинне та газ;
оливи мастильні
(бензини моторні,
паливо дизельне,
мастила) (2 лота)
Лот №1 – Бензин марки
А-92, бензин марки А95, дизельне паливо)
Лот № 2 – Мастила код
за ДК 016-2010: 19.20.2
Яйця у шкаралупі, свіжі
(яйця курячі ) код за
ДК 016-2010: 01.47.2

2282
(2210)

М'ясо свійської птиці,
свіже чи охолоджене
(філе курчат бройлерів
охолоджене,
тушка курчат бройлерів
охолоджена;
тушка індички )
код за ДК 016-2010:
10.12.1
Послуги щодо прання та
хімічного чищення
текстильних і хутряних
виробів (послуги з
прання) код за ДК
016:2010- 96.01.1;
Послуги рекламних
агентств (реклама в
метрополітені м.
Харкова), код за ДК
016:2010 - 73.11.1;

2282
(2230)

Послуги підприємств
щодо перевезення
безпечних відходів
(послуги підприємств
щодо перевезення та
утилізації твердих
побутових відходів та
негабаритних відходів),
код за ДК 016:2010 38.11.6; (2 лота): лот №

2282
(2240);
2281
(2240)

Грудень 2014 р.
464 000,00 грн.
(чотириста шістдесят
чотири тисячі. грн. 00
коп.)

Відкриті торги

Лот №1 -426730,00
грн.
Лот № 2-37270,00 грн.
2282
(2230)

2282
(2240)

2282
(2240)

270 000,00 грн.
(двісті сімдесят
тисяч грн.00 коп.)

Грудень 2014 р.
Запит цінових
пропозицій
Грудень 2014 р.

600 000, 00 грн.
(шістсот тисяч грн.00
коп.)

Відкриті торги

Січень 2015 р.
187 200, 00 грн. (сто
вісімдесят сім тисяч
двісті грн. 00 коп.)

Запит цінових
пропозицій

180 000, 00 грн. (сто
вісімдесят тисяч грн.
00 коп.)

Запит цінових
пропозицій

260 000,00 грн. (двісті
шістдесят тисяч грн.
00 коп.)
Лот № 1- 250 000,00
грн.
Лот № 2- 10 000,00 грн.

Грудень 2014 р.

Січень 2015 р.
Запит цінових
пропозицій

1 - послуги підприємств
щодо перевезення та
утилізації твердих
побутових відходів, лот
№ 2 - послуги
підприємств щодо
перевезення та
утилізації негабаритних
відходів
Послуги щодо
друкування, інші
(документи про освіту
державного зразка, що
виготовляються на
основі
фотокомп’ютерних
технологій), код за ДК
016:2010 – 18.12.1;
Газ природний,
скраплений або в
газоподібному стані
( 3 лота)
Лот № 1 постачання
природного газу за
регульованим тарифом
виключно для потреб
населення;
Лот № 2 послуги з
постачання та
транспортування
природного газу
(низький тиск)
Лот № 3 послуги з
постачання та
транспортування
природного газу
(середній тиск) код за
ДК 016:2010 – 06.20.1
Послуги каналізаційні
(централізоване
водовідведення), код за
ДК 016:2010 –37.00.1
Обробляння та
розподіляння води
трубопроводами
(централізоване
водопостачання), код за

2282
(2210)

224 800,00 грн. (двісті
двадцять чотири тисячі
вісімсот грн. 00 коп.)

Грудень 2014 р.
Переговорна
процедура

2282
(2274)

299994,00 грн. (двісті
дев’яносто дев’ять
тисяч дев’ятсот
дев’яносто чотири грн.
00 коп.)

Переговорна
процедура

Січень 2015 р.

805 000,00 грн.
(вісімсот п’ять тисяч
грн. 00 коп.)

Переговорна
процедура

Січень 2015 р.

1 263 000,00 грн. (один
мільйон двісті
шістдесят три тисячі
грн. 00 коп.)

Переговорна
процедура

Січень 2015 р.

Лот № 1 -10890,00 грн.

Лот № 2 – 206400,00
грн.

Лот № 3 – 82704,00
грн.
2282
(2272);
2281
(2272)
2272
2282
(2272);
2281
(2272);
2272

ДК 016:2010 –36.00.2
Пара та гаряча вода,
постачання пари та
гарячої води
(постачання теплової
енергії), код за ДК 0162010 - 35.30.1
Послуги освітянські,
інші, н. в. і. у., (Послуги
з підготовки та
проведення тестових
екзаменів ліцензійних
інтегрованих іспитів для
студентів), код за ДК
016:2010 - 85.59.1

2282
(2271)
2281
(2271)
2271

9 640 000,00 грн.
(дев’ять мільйонів
шістсот сорок тисяч
грн. 00 коп.)

Переговорна
процедура

Січень 2015 р.

2282
(2240)

360078,24 грн. (триста
шістдесят тисяч
сімдесят вісім грн. 24
коп.)

Переговорна
процедура

Лютий 2015 р.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 6.02.2015 р. № 6/02-1
Голова комітету з конкурсних
торгів

___________________

Л.М. Канцедал_____________

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М.П.

Секретар комітету з конкурсних
торгів

______________________
(підпис)

В.А. Куканова____________
(ініціали та прізвище)

