Річний план закупівель на 2015 року
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02070944

Предмет закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

відкриті торги

лютий 2015 року

2282

553 416 (п'ятсот п'ятдесят три
тисячі чотириста шістнадцять) відкриті торги
грн. 00 коп.

лютий 2015 року

2282

199 200 (сто дев'яносто дев'ять
відкриті торги
тисяч двісті) грн. 00 коп.

лютий 2015 року

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість предмета
закупівлі

РОЗДІЛ №1 ТОВАРИ:
23.70.1 - Камінь розпиляний, обтесаний і остаточно
оброблений (Камінь для пам'ятників і будівництва,
оброблений, та вироби з нього, з граніту (крім плитки,
кубиків і подібних виробів, найбільшу грань яких може
бути вписано у квадрат із стороною менше ніж 7 см,
бруківки, бордюрного каменю та плит для брукування)
(23.70.12-60.00)
10.12.2 - М'ясо свійської птиці заморожене (філе куряче
заморожене, окорок курячий заморожений, крило
куряче заморожене, тушка курчат бройлерів
заморожена, філе індика заморожене, м'ясо качки с/м)
(10.12.20-53.00, 10.12.20-13.00, 10.12.20-55.00, 10.12.2017.00)
01.13.5 - Коренеплоди та бульби їстівні з високим
умістом крохмалю та інуліну (картопля) (01.13.51-00.00)
35.11.1 - Енергія електрична (постачання електричної
енергії) (35.11.10-00.00)

2277

2282

845 000 (вісімсот п'ятдесят
тисяч) грн. 00 коп.

2 591 998 (два мільйона п'ятсот
переговорна
дев'яносто одна тисяча дев'ятсот
процедура
дев'яносто вісім) грн. 00 коп.

лютий 2015 року

Примітка

10.11.3 - М'ясо заморожене та заморожені харчові
субпродукти, м'ясо та харчові субпродукти, інші (м'ясо
свинини лопатка без кісток та сала заморожене, м'ясо
свинини ошийок заморожене, м'ясо свинини в/г задня
частина заморожене, м'ясо свинини корейка без кісток
та сала заморожене, м'ясо яловичина вирізка
заморожена, м'ясо яловичини в/г задня частина
заморожене, м'ясо яловичини напівтуша заморожена,
м'ясо яловичини лопатка без кісток заморожене, печінка
яловича заморожена, язик яловичий заморожений)
(10.11.32-90.00, 10.11.31-00.00, 10.11.39-10.00)

2281

877 280 (вісімсот сімдесят вісім
тисяч двісті вісімдесят) грн. 00 відкриті торги
коп.

20.11.1 - Гази промислові (аргон газ, гелій газ, азот
зріжений, азаот газ, кисень технічний, вуглекислота
(20.11.11 -20.00, 20.11.11 -30.00, 20.11.11 -60.00, 20.11.1170.00, 20.11.12-90.00)

2282

322 000.00 (триста двадцять дві
відкриті торги березень 2015 року
тисячі гривень) грн. 00 коп.

лютий 2015 року

РОЗДІЛ №2 ПОСЛУГИ:
62.09.2 - Послуги у сфері інформаційних технологій і
стосовно комп'ютерної техніки, інші, н. в. і. у. (62.09.2000.00)

2282

35.30.1 - Пара та гаряча вода; постачання пари та
гарячої води (Постачання пари та гарячої води
трубопроводами) (35.30.12-00.00)

2282

1 740 000,00 (один млн. сімсот
сорок тис. грн. 00 коп.)

Відкриті
торги

651 160 (шістсот п’ятдесят одна
Переговорна
тисяча сто шістдесят) грн. 01
процедура
коп.

січень - березень
2015 року

лютий 2015 року

35.30.1 - Пара та гаряча вода; постачання пари та
гарячої води (Постачання пари та гарячої води
трубопроводами - 6 лотів) (35.30.12-00.00)

2282

18 617 093 (вісімнадцять
мільйонів шістсот сімнадцять
тисяч дев’яносто три) грн. 47
коп.

Переговорна
процедура

лютий 2015 року

33.12.1 - Ремонтування та технічне обслуговування
машин загальної призначеності (послуги з технічного
обслуговування підіймального та вантажного
устатковання) (33.12.15-00.00)

2282

600 000 (шістсот тисяч) грн. 00
відкриті торги
коп.

лютий 2015 року

38.11.6 - Послуги підприємств щодо перевезення
безпечних відходів (Послуги підприємств щодо
перевезення інших безпечних відходів) - 2 лота
(38.11.69-00.00)

2282

1 260 000 (один мільйон двісті
відкриті торги
шістдесят тисяч) грн. 00 коп.

лютий 2015 року

61.10.1 - Послуги щодо передавання даних і
повідомлень (Послуги стаціонарного телефонного
зв'язку - доступ і користування) (61.10.11-00.00)

2282

420 000 (чотириста двадцять
тисяч) грн. 00 коп.

лютий 2015 року

36.00.2 - Обробляння та розподіляння води
трубопроводами (36.00.20-00.00)

37.00.1 - Послуги каналізаційні (Видаляння та
обробляння стічних вод) (37.00.11-00.00)

2282

3 838 225 (три мільйони вісімсот
Переговорна
тридцять вісім тисяч двісті
процедура
двадцять п'ять) грн. 82 коп.

березень 2015 року

2282

3 530 220 (три мільйони п'ятсот
тридцять тисяч двісті двадцять)
грн. 05 коп.

березень 2015 року

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від /і7
.

Перший проректор
Голова комітету з к

Секретар комітету з

Переговорна
процедура

2 ^/у-

Переговорна
процедура

