РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2016 рік
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 01116130
________________________________________(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)_______________________________________
П редм ет закупівлі

К од КЕКВ
(для

1

О чікувана вартість предмета закупівлі

бю дж етних

О рієнтовний
початок
проведення

кош тів)

процедури

2

3

П роцедура
закупівлі

4

5

П рим ітка

6

2282(2273)

розпорядник
ЛОТ 1: 5498534 грн. 76 коп. (п’ять міліонів Переговорна Січень-лютий Головний
коштів:
Міністерство
чотириста дев’яносто вісім тисяч п’ятсот
процедура
освіти і науки України,
тридцять чотири грн. 76 коп., ПДВ 20% закупівлі
916422 грн. 46 коп. (дев’ятсот шістнадцять
38621185.
тисяч чотириста двадцять дві грн. 46 коп.)),
ЛОТ 2: 7905 грн. 68 коп. (сім тисяч дев’ятсот
п’ять грн. 68 коп., ПДВ 20% -1317 грн. 61
коп. (тисяча триста сімнадцять грн. 61 коп.))

Газ
природний,
скраплений
або
в 2282(2274),
газоподібному стані, код ДК 016:2010 - 2281(2274)
06.20.1; (Природний газ, код ЄЗС ДК 021:2015
- 09123000-7); газ виключно для виробництва
теплової енергії для надання послуг з
опалення та постачання гарячої вода
населенню.

розпорядник
1527256 грн. 25 коп. (один мільйон п’ятсот Переговорна Січень-лютий Головний
коштів:
Міністерство
двадцять сім тисяч двісті п’ятдесят шість грн. процедура
освіти і науки України,
25 коп., ПДВ 20% - 254542 грн. 71 коп.(двісті
закупівлі
38621185.
п’ятдесят чотири тисячі п ’ятсот сорок дві
грн. 71 коп.))

Енергія електрична, код ДК 016:2010 35.11.1; (Електрична енергія, код ЄЗС ДК
021:2015 - 09310000-5), ЛОТ 1: енергія
електрична для університета (учбовий корпус
(електроенергія І кл.), учбовий корпус
(електроенергія 11 кл.), житлові будинки,
гуртожитки, гуртожитки з електроплитами).
ЛОТ
2:
геополігон
університету
(с
Орловщина).

П ара та гаряча вода; постачання пари та
гарячої води, код Д К 016:2010 - 35.30.1;

2282(2271)

(Ц ентралізоване опалення, код ЄЗС ДК
021:2015
09323000-9);
послуги
з
теплопостачання
університета.

для

Л ьвовской

902316 грн. 11 коп. (дев’ятсот дві тисячі
триста шістнадцять грн. 11 коп., ПДВ 20% 150386 грн. 02 коп. (сто п’ятдесят тисяч
триста вісімдесят шість грн. 02 коп.))

розпорядник
Переговорна Січень-лютий Головний
коштів:
Міністерство
процедура
освіти і науки України,
закупівлі
38621185.

філії

Енергія електрична, код ДК 016:2010 35.11.1; (Електрична енергія, код ЄЗС ДК
021:2015 - 09310000-5); енергія електричне
для Львовской філії університета.

2282(2273)

розпорядник
400528 грн. 80 коп. (чотириста тисяч п’ятсот Переговорна Січень-лютий Головний
коштів:
Міністерство
двадцять вісім грн. 80 коп., ПДВ 20% - 66754
процедура
освіти і науки України,
грн. 80 коп. (шістдесят шість тисяч сімсот
закупівлі
38621185.
п ’ятдесят чотири грн. 80 коп.))

Обробляння
та
розподіляння
води
трубопроводами, код ДК 016:2010 - 36.00.2;
(Розподіл питної води, код ЄЗС ДК 021:2015 65111000-4); послуги з централізованого
питного водопостачання.

2282(2272)

1515852 грн.60 коп. (один мільйон п’ятсот
п’ятнадцять тисяч вісімсот п’ятдесят дві грн.
60 коп., ПДВ 20% - 252642 грн. 10 коп.
(двісті п’ятдесят дві тисячі шістсот сорок дві
грн. 60 коп.))

Послуги каналізаційні, код ДК 016:2010 37.00.1; (Послуги з відведення стічних вод,
код ЄЗС Д К 0 2 1:2015 - 90430000-0); послуги з
відведення стічних вод.

2282(2272)

розпорядник
1061575 грн. 20 коп. (один мільйон шістдесят Переговорна Січень-лютий Головний
коштів:
Міністерство
одна тисяча п’ятсот сімдесят п’ять грн. 20
процедура
освіти і науки Ухраїни,
коп., ПДВ 20% - 176929 грн. 20 коп. (сто
закупівлі
38621185.
сімдесят шість тисяч дев’ятсот двадцять
дев’ять грн. 20 коп.))

Послуги підприємств щодо перевезення
безпечних відходів, код ДК 016:2010 38.11.6; (Послуги з поводження із безпечними
сміттям і відходами та їх утилізація, код ЄЗС
ДК
021:2015
90513000-6);
послуги
підприємств щодо перевезення безпечних
відходів від навчальних корпусів, гуртожитків
та житлових будинків.

2282(2240)

166 430 грн. 88 коп. (сто шістдесят шість
тисяч чотириста тридцять грн. 88 коп,, ПДВ
20% - 27738 грн.48 коп. (двадцять сім тисяч
сімсот тридцять вісім грн. 48 коп.))

Цінові
пропозиції

Лютийберезень

Головний
розпорядник
коштів:
Міністерство
освіти і науки України,
38621185.

Газ
природний,
скраплений
або
в 2282(2274),
газоподібному стані, код ДК 016:2010 - 2281(2274)
06.20.1; (природний газ, код ЄЗС ДК
021:2015 - 09123000-7), газ природний
виключно для вироблення теплової енергії для
надання послуг з опалення та постачання
гарячої води населенню.

3191471 грн. 95 коп. (три мільйона сто
дев'яносто одна тисяча чотириста сімдесят
одна грн.95 коп., ПДВ 20% - 531911 грн. 99
коп. (п’ятсот тридцять одна тисяча дев’ятсот
одинадцять грн. 99 коп.))

Відкриті
торги

Березень квітень

Головний
розпорядник
коштів:
Міністерство
освіти і науки України
38621185.

Газ
природний,
скраплений
або
в 2282(2274),
газоподібному стані, код ДК 016:2010 - 2281(2274)
06.20.1; (природний газ, код ЄЗС ДК
021:2015 - 09123000-7); газ природний для
вироблення теплової енергії для потреб
установ та організацій, що фінансуються з
державного та місцевих бюджетів для
забезпечення потреб університету для опа
лення учбових корпусів

8092763 грн. 49 коп. (вісім мільйонів
дев’яносто дві тисячі сімсот шістдесят три
грн. 49 коп., ПДВ 20% - 1348793 грн. 91 коп.
(один мільйон триста сорок вісім тисяч
сімсот дев’яносто три грн. 91 коп.))

Відкриті
торги

Березень квітень

Головний
розпорядник
коштів:
Міністерство
освіти і науки України
38621185.

Газ
природний,
скраплений
або
в 2282(2274),
газоподібному стані, код ДК 016:2010 - 2281(2274)
06.20.1; (Природний газ, код ЄЗС ДК 021:2015
- 09123000-7); газ природний виключно для
приготування їжі та/або підігріву води

275501 грн. 66 коп. (двісті сімдесят п’ять
тисяч п’ятсот одна грн. 66 коп., ПДВ 20% 45916 грн. 94 коп. (сорок п'ять тисяч
дев'ятсот шістнадцять грн. 94 коп.))

Переговорна
процедура
закупівлі

Березень квітень

Головний
розпорядник
коштів:
Міністерство
освіти і науки України,
38621185.

Переговорна
1534588, 29 грн. (один мільйон п’ятсот
процедура
тридцять чотири тисячі п’ятсот вісімдесят
вісім гривень 29 коп., ПДВ 20% - 255764 грн.
закупівлі
72 коп. (двісті п'ятдесят п'ять тисяч сімсот
шістдесят чотири грн. 72 коп.))

Березень квітень

Головний
розпорядник
коштів:
Міністерство
освіти і науки України.
38621185.

Послуги з транспортування трубопроводами, 2282(2274),
код ДК 016:2010 - 49.50.1; (розподіл газу, код 2281(2274)
ЄЗС ДК 021:2015 - 65210000-8); послуги ■
розподілу природного газу

розпорядник
Переговорна Січень-лютий Головний
коштів:
М іністерство
процедура
освіти і науки України.
закупівлі
38621185.

Газ
природний,
скраплений
або
в
газоподібному стані, код Д К 0 1 6 :2010 06.20.1; (природний газ, код ЄЗС Д К 0 2 1 :2015
- 09123000-7); газ природний виклю чно для
вироблення теп л ової ен ер гії для надання
послуг з опалення та постачання гар ячо ї води
населенню.

2 2 8 2 (2 2 7 4 ),

Послуги
підприєм ств
щ одо перевезення
безпечних відходів, код Д К 016:2010 38.11.6; (П ослуги з поводж ення із безпечним и
сміттям і відходам и та їх утилізація, ко д ЄЗС
ДК
021:2015
9 0513000-6);
послуги
підприєм ств щ одо перевезення безпечних
відходів від навчальних корпусів, гуртож итків

191240 грн. 10 коп. (сто дев'яносто одна
тисяча двісті сорок грн. 10 коп., ПД В 20% 31873 грн. 35 коп. (тридцять одна тисяча
вісімсот сім десят три грн. 35 коп.))

П ереговорна
процедура
закупівлі

Квітень

Г оловний
розпорядник
кош тів:
М іністерство
освіти і науки У країни,
38621185.

2282(2240)

141928 грн.56 коп. (сто сорок одна тисяча
д е в ’ятсот двадцять вісім грн. 56 коп., ПДВ
20% - 23654 грн. 76 коп. (двадцять три тисячі
ш істьсот п ’ятдесят чотири грн. 76 коп.))

Відкриті
торги

Травень

Головний
розпорядник
кош тів:
М іністерство
освіти і науки У країни,
38621185.

Газ
природний,
скраплений
або
в
газоподібному стані, код Д К 016:2010 06.20.1; (природний газ, код ЄЗС Д К 0 21:2015
- 09123000-7); газ природний виклю чно для
вироблення теп л ової ен ер гії д ля надання
послуг з опалення та п остачання гарячої води
населенню.

2282(2274),
2281(2274)

533736 грн. 00 коп. (п ’ятсот тридцять три
тисячі сім сот тридцять ш ість грн. 00 коп.,
ПДВ 20% - 88956 грн. 00 коп. (вісімдесят
вісім тисяч д е в ’ятсот п ’ятдесят ш ість грн. 00
коп.))

П ереговорна
процедура
закупівлі

Травень

Головний
розпорядник
кош тів:
М іністерство
освіти і науки У країни,
38621185

Послуги з транспортування трубопроводами,
код Д К 016:2010 — 49.50.1; (послуги з
транспортування трубопроводам и, ко д ЄЗС
Д К 021:2015 - 60300000-1);
послуги з
транспортування
магістральними
трубопроводами п риродного газу.

2282(2274),
2281(2274)

П ереговорна
318343 грн. 19 коп. (триста вісімнадцять
тисяч триста сорок три гривні 19 коп., ПДВ
процедура
20% - 53057 грн. 20 коп. (п ’ятдесят три тисячі
закупівлі
п ’ятдесят сім грн. 20 коп.))

Травень

Головний
розпорядник
коштів:
М іністерство
освіти і науки У країни,

Обробляння
та
розподіляння
води
трубопроводами, код Д К 0 1 6 :2010 - 36.00.2;
(Розподіл п итної води, код ЄЗС Д К 0 2 1 :2015 65111000-4); послуги з централізованого
питного водопостачання

2282(2272)

Послуги каналізаційні, код Д К 0 1 6 :2010 37.00.1; (П ослуги з відведення стічних вод,
код Є ЗС Д К 0 2 1 :2015 - 90430000-0); послуги з
відведення стічних вод

Енергія електрична, код Д К 016:2010 35.11.1; (Е лектрична енергія, код Є ЗС ДК
021:2015 - 09310000-5); енергія електрична
для
універси тета
(учбовий
корпус
(електроенергія І кл.),
учбовий корпус
(електроенергія II кл ), ж итлові будинки,
гуртожитки, гуртож итки з електроплитами).

2281(2274)

та житлових будинків.

38621 185.

Червень

Г оловний
розпорядник
коштів:
М іністерство
освіти і науки У країни,

645620 грн. 34 коп. (ш істсот сорок п ’ять
тисяч ш істсот двадцять грн. 34 коп., ПДВ
20% - 107603 грн. 39 коп. (сто сім тисяч
ш істьсот три грн. 39 коп.))

П ереговорна
процедура
закупівлі

2282(2272)

420370 грн. 56 коп. (чотириста двадцять
тисяч триста сім десят грн. 56 коп., ПДВ 20%
70061 грн. 76 коп. (сім десят тисяч ш істдесят
одна грн. 76 коп.))

П ереговорна
процедура
закупівлі

Червень

Г оловний
розпорядник
кош тів:
М іністерство
освіти і науки У країни,
38621185.

2282(2273)

2778102 грн. 48 коп. (два м ільйона сімсот
сім десят вісім тисяч сто дві грн. 48 коп., ПДВ
20% - 463017 грн. 08 коп. (чотириста
ш істдесят три тисячі сімнадцять грн. 08
коп.)).

Переговорна
процедура
закупівлі

Червень

Головний

розпорядник

кош тів:
освіти і

М іністерство
науки У країни,

38621185.

38621185.

--- '
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від. № 17 від 04.07.2016 р. (вказується номер і дата протоколу за
торгів щодо затвердження річного плану).
Заст. голови комітету з конкурсних торгів

Яненко Дмитро Корнійович

Секретар комітету з конкурсних торгів

Кулідоброва Марина Валеріївна
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

ш щ комітету з конкурсних
/

/

