ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О
Н аказ М ін іс т ер ств а ек он ом ічн ого
ро зв и тк у і то р гівл і У країн и
15.09.2014 № 1106

Річний план закупівель на 2015 рік (зі змінами)
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 02125295
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет
закупівлі

1

Код 35.11.1 - Енергія електрична
(електрична енергія)

Код 35.30.1 - П ар ата гаряча вода;
постачання пари та гарячої води

Код
КЕКВ
(для
бюд
жет
них
коштів)
2
2282,
2281

2282,
2281

Очікувана
вартість предмета
закупівлі

3
4 250 000,00 грн.
(чотири мільйони
двісті п'ятдесят
тисяч гривень)
8 950 000,00 грн.
(вісім мільйонів
дев'ятсот
п'ятдесят тисяч
гривень)
719 280,00 грн.
(сімсот
дев'ятнадцять
тисяч двісті
вісімдесят
гривень)
661 560,00 грн.
(шістсот
шістдесят одна
тисяча п'ятсот
шістдесят
гривень)

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

4

5

Переговорна
процедура

січень 2015р.

Переговорна
процедура

січень 2015р.

Переговорна
процедура

січень 2015р.

Переговорна
процедура

січень 2015р.

квітень 2015р.

Код 36.00.2 - Обробляння та розподіляння
води трубопроводами (централізоване
водопостачання)

2282,
2281

Код 37.00.1 - Послуги каналізаційні
(централізоване водовідведення)

2282,
2281

Код 18.12.1 - Послуги щодо друкування,
інші (документи про освіту державного
зразка, що виготовляються на основі
фотокомп' ютерних технологій)

2282

600 000,00 грн.
(шістсот тисяч
гривень)

Переговорна
процедура

Код 17.29.1 - Вироби паперові та картонні,
інші (студентські квитки державного зразка)

2282

299 952,00 грн.
(двісті дев'яносто
дев'ять тисяч
дев'ятсот
п'ятдесят дві
гривні)

Запит цінових
пропозицій

вересень 2015р.

Код 58.14.1 - Журнали та періодичні
видання друковані (Лот № 1 - Газети,
лот №2 - Журнали України, лот №3 Журнали Росії).

2282,
3210

200 000,00 грн.
(двісті тисяч
гривень)

Відкриті торги

грудень 2014р.

3210

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

Запит цінових
пропозицій

вересень 2015р.

Код 58.11.1 - Книжки друковані (книги)

Примі
т
ки

6

Код 19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи
мастильні (бензин А-92 (або еквівалент),
бензин А-95 (або еквівалент), дизельне
паливо (в талонах))

Відкриті торги

лютий 2015р.

972 000,00 грн.
(дев'ятсот
сімдесят ДВІ '
тисячі гривень)

Відкриті торги

лютий 2015р.

2282

500 000,00 грн.
(п'ятсот тисяч
гривень)

Переговорна
процедура

січень 2015р.

2282

450 000,0 грн.
(чотириста
п'ятдесят тисяч
гривень)

Відкриті торги

грудень 2014р.

2282

350 000,0 грн.
(триста п'ятдесят
тисяч гривень)

Відкриті торги

грудень 2014р.

2282

480 000,0 грн.
(чотириста
вісімдесят тисяч
гривень)

Відкриті торги

лютий 2015р.

2282,
3210

299 000,00 грн.
(двісті дев'яносто
дев'ять тисяч
гривень)

Запит цінових
пропозицій

серпень 2015р.

2282

Код 6 1 .1 0 .1 - Послуги щодо передавання
даних і повідомлень (телекомунікаційні
послуги)
Код 38.11.6 - Послуги підприємств щодо
перевезення безпечних відходів
(лот № 1: Послуги з вивезення та
знешкодження твердих побутових відходів
корпусів університету, лот №2: Послуги з
вивезення та знешкодження твердих
побутових відходів з гуртожитків
університету).

400 000,00 грн.
(чотириста тисяч
гривень)

2282,
3210

Код 28.23.2 - М ашини конторські/офісні,
інші, та частини до них (тонер-картриджі,
прінт-картриджі)

3

Код 96.01.1 - Послуги щодо прання та
хімічного чищення текстильних і хутряних
виробів (лот № 1: Послуги з прання та
прасування білизни, лот №2: Послуги з
хімічного чищення).

Код 17.12.7 - П а п ір і картон оброблені
(папір офісний)

Код 26.20.1 - М ашини обчислювальні,
частини та приладдя до них

Затверджений рішенням комітету з

Голова комітету з конкурсних
перший проректор Падалка О.С.

Секретар комітету з конкурсних торгів

*
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