
  РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 01116130
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі Очікувана вартість предмета закупівлі Примітка

1 2 3 4 5 6
2282(2273)

2282(2272)

2282(2272)

2282(2272)

2282(2272)

2282(2271)

2282(2273)

2282(2210)

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Процедура 
закупівлі

Орієнтовни
й початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Енергія електрична:  ЛОТ 1:  університет 
(учбовий корпус,  житлові будинки, 
гуртожитки,  гуртожитки з електроплитами); 
ЛОТ 2: геополігон університету (с. 
Орловщина), код Державного класифікатора 
продукції та послуг ДК 016:2010 – 35.11.1

ЛОТ 1:  3536769 гривень 00 коп. (три 
мільйона п’ятсот тридцять шість тисяч сімсот 
шістьдесят дев’ять гривень 00 коп., ПДВ 20% 

- 589461 грн. 50 коп. (п’ятсот вісімдесят 
дев’ять тисячі чотириста шістьдесят одна грн. 
50 коп.)); ЛОТ 2: 6572 гривні 00 коп. (шість 
тисяч п’ятсот сімдесят дві гривні  00 коп.,  

ПДВ 20% - 1095 грн.34 коп. (тисяча 
дев’яносто п’ять грн. 34 коп.)).

Переговорна 
процедура 
закупівлі

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

Газ природний, скраплений або в 
газоподібному стані (газ природний для 
вироблення теплової енергії для потреб  
установ та організацій, що фінансуються з 
державного та місцевих бюджетів) (ЛОТ 1: 
навчальні корпуси, ЛОТ 2: побутовий газ для  
газових плит у гуртожитках),  (код 
Державного класифікатора продукції та послуг 
ДК 016:2010– 06.20.1).

2282(2274), 
2281(2274)

ЛОТ 1: 12919502 грн. 04 коп. (дванадцять 
мільйонів дев’ятсот дев’ятнадцять тисяч 
п’ятсот дві гривні 04 коп.,  ПДВ 20% - 
2153250 грн. 34 коп. (два мільйона сто 

п’ятдесят три тисячі двісті п’ятдесят гривень 
34 коп.)); ЛОТ 2: 49644 грн. (сорок дев’ять 

тисяч шістьсот сорок чотири  гривні 00 коп.,  
ПДВ 20% -  8274 грн.00 коп. (вісім тисяч 
двісті сімдесят чотири грн. 00 копійок)).

Переговорна 
процедура 
закупівлі

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

Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами (послуги з 
централізованого питного 
водопостачання для корпусів 
університету),  (код Державного 
класифікатора продукції та послуг ДК 
016:2010 –36.00.2)

1360040 грн.00 коп. (мільйон триста 
шістьдесят тисяч сорок гривень 00 коп.,  ПДВ 

20% - 226673 грн. 34 коп. (двісті двадцять 
шість тисяч шістьсот сімдесят три грн. 34 

коп.)).

Переговорна 
процедура 
закупівлі

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

Послуги каналізаційні, (код Державного 
класифікатора продукції та послуг ДК 
016:2010– 37.00.1) 

1070596 грн.00 коп. (мільйон сімдесят тисяч 
п’ятсот дев’яносто шість гривень 00 коп., 

ПДВ 20% - 178432 грн. 67 коп. (сто сімдесят 
вісім тисяч чотириста тридцять дві грн. 67 

коп.)).

Переговорна 
процедура 
закупівлі

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

Газ природний, скраплений або в 
газоподібному стані (виключно для 
виробництва теплової енергії, яка 
споживається населенням), код Державного 
класифікатора продукції та послуг ДК 
016:2010 - 06.20.1.

2282(2274), 
2281(2274)

1 777 893 грн.60 коп. (один мільйон сімсот 
сімдесят сім тисяч вісімсот дев'яносто три 

грн. 60 коп., ПДВ 20% -  296 315 грн. 60 коп. 
(двісті дев’яносто шість тисяч триста 

п'ятнадцять грн. 60 коп.)).

Переговорна 
процедура 
закупівлі

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

Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами (послуги з централізованого 
питного водопостачання для корпусів 
університету),  код Державного класифікатора 
продукції та послуг ДК 016:2010 – 36.00.2, 
м.Львов.

67744 грн.08 коп. (шістьдесят сім тисяч 
сімсот сорок чотири тисячі грн. 08 коп., ПДВ 

20% - 11290 грн. 68 коп.(одинадцять тисяч 
двісті дев'яносто грн. 68 коп.)).

Переговорна 
процедура 
закупівлі

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

Послуги каналізаційні, код Державного 
класифікатора продукції та послуг ДК 
016:2010– 37.00.1, м.Львов.

15356 грн. 00 коп. (п’ятнадцять тисяч триста 
п’ятдесят шість грн. 00коп., ПДВ 20%  - 2559 

грн. 34 коп. (дві тисячі п'ятсот п'ятдесят 
дев'ять грн. 34 коп.)).

Переговорна 
процедура 
закупівлі

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

Пара та гаряча вода; постачання пари та 
гарячої води (послуги з теплопостачання),  код 
Державного класифікатора продукції та послуг 
ДК 016:2010 – 35.30.1, м.Львов.

645000 грн. 00 коп. (шістсот сорок п’ять 
тисяч гривень 00 коп., ПДВ 20% - 107 500 
грн. 00 коп. (сто сім тисяч пятсот грн. 00 

коп.)). 

Переговорна 
процедура 
закупівлі

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

Енергія електрична, код Державного 
класифікатора продукції та послуг ДК 
016:2010 – 35.11.1, м.Львов.

266334 грн. 00 коп. (двісті шістдесят шість 
тисяч триста тридцять чотири  гривні 00 коп., 
ПДВ 20% - 44389 грн. 00 коп. (сорок чотири 

тисячі  триста вісімдесят дев’ять грн. 00 
коп.)).

Переговорна 
процедура 
закупівлі

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

Послуги щодо друкування, інші (документи 
про освіту державного зразка, що 
виготовляються на основі фотокомп’ютерних 
технологій; студентські квитки державного 
зразка, що виготовляються на основі 
фотокомп’ютерних технологій для вищих 
навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації),  
 Код ДКПП за ДК 016:2010 –18.12.1

842683 грн. 90 коп. (вісімсот сорок дві тисячі 
шістьсот вісімдесят три гривні 90 коп., ПДВ 
20% - 140447 грн. 32 коп. (сто сорок тисяч 

чотириста сорок сім грн. 32 коп.))

Переговорна 
процедура 
закупівлі

Березень-
квітень

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



2282(2240)

2282(2240) Квітень

                                                                                                                           (прізвище, ініціали)                                   (підпис) М.П.

                                                                                                                (прізвище, ініціали)                                    (підпис)

Послуги підприємств щодо перевезення 
безпечних відходів (послуги підприємств 
щодо перевезення безпечних відходів від 
навчальних корпусів; послуги підприємств 
щодо перевезення безпечних відходів від 
гуртожитків та житлових будинків), код 
Державного класифікатора продукції та послуг 
ДК 016:2010 – 38.11.6.   

  222868 грн. 57 коп.        (двісті двадцять дві 
тисячі вісімсот шістьдесят вісім гривень 57 

коп., ПДВ 20% -  37144 грн. 77 коп. (тридцять 
сім тисяч сто сорок чотири грн. 77 коп.))

Цінові 
пропозиції

Березень-
квітень

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

Послуги підприємств щодо перевезення 
безпечних відходів (послуги по вивезенню та 
захороненню накопичених твердих побутових 
відходів (ТПВ) з території замовника), код 
Державного класифікатора продукції та послуг 
ДК 016:2010 – 38.11.6, м.Львов.

16642 грн. 92 коп. (шістнадцять тисяч 
шістьсот сорок дві гривні 92 коп., ПДВ 20% - 
2773 грн. 82 коп. (дві тисячі сімсот сімдесят 

три грн. 82 коп.))

Цінові 
пропозиції

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

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів №15 від 06.04.2015 р. (вказується номер і дата протоколу засідання комітету з конкурсних торгів 
щодо затвердження річного плану).

Заступник голови комітету з конкурсних торгів                                  Ткач В.Ф.                             _________________________                            

Секретар  комітету з конкурсних торгів                                        Кулідоброва М.В.             _________________________



Примітка КЕКВ

1 Оплата праці з.ф. с.ф. 1 кв. 11400000,00 – 1111

2 Нарахування на заробітну плату з.ф. с.ф. 1 кв. 4135000,00 – 1120

3 Виплата стипендії з.ф. 1 кв. 5228700,00 – 1342

4 Податок на додану вартість (ПДВ) с.ф. 1 кв. 196000,00 – 1135

5 Видатки на відрядження с.ф. 1 кв. 100000,00 – 1140

6 Іменна стипендія, матеріальна допомога для сиріт з.ф. с.ф. 1 кв. 17000,00 – 1343

7 Харчування сиріт з.ф. 1 кв. 275000,00 – 1133

8

з.ф. с.ф. 1 кв.

5054500,00 11.10.2 1164

9
с.ф.

1 кв. 6000,00 15.51.1 1133

10

с.ф.

1 кв. 274377,85 22.11.2 2110

11
Книги у вигляді окремих листків (свідоцтва підвищенню кваліфікації) с.ф. 1 кв. 8000,00 22.11.1 1131

12 с.ф. 1 кв. 50000,00 23.20.1 1131

13 Гази промислові (ацетилен, кисень) с.ф. 1 кв. 3083,04 24.11.1 1131

14
Фарби  та лаки (фарби і лаки у вигляді емульсії чи дисперсії та ін.) с.ф. 1 кв. 22000,00 24.30.1 1131

15 Клеї та желатин та ін. с.ф. 1 кв. 1400,00 24.62.1 1131

16
с.ф.

1 кв. 10077,00 25.23.1 2110

17 Споруди металеві   збірно-розбірні с.ф. 1 кв. 35680,00 28.11.1 2110

18
Прилади електричні побутові (прилади електротеплові побутові  та ін.) с.ф. 1 кв. 3784,04 29.71.2 2110

Додаток до річного плану закупівель Дніпропетровського національного університету залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна на перший квартал 2012 рік по КПК 2201160 

№ 
з/п

Послуги  зі санітарного оброблення та інші послуги 
(пропарка постільних принадлежностій та аналогічні 

послуги)

Джерело 
фінансування

Очікуваний 
строк 

здійснення 
закупівлі

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі

Газ природний (газ природний виключно для потреб установ та 
організацій,що фінансуються з державного та місцевих бюджетів та 
також для побутових потреб населення у гуртожитках.) 

Молоко рідке та вершки (молоко рідке оброблене, пастеризоване, 
стерилізоване, питне, пряжене, білкове, нежирне і т. ін., 
спец.харчування)

Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна  (книжки 
шкільні; книжки дитячі; книжки художні; книги з суспільних наук, 
релігії, з географії, книги науково-технічні та ін.) 

Продукти нафтоперероблення рідкі (бензин моторний, дизельне 
паливо та ін. паливно-мастильні матеріали)

Матеріали будівельні з пластмас (вікна металопластикові, бачок 
поліетиленовий в сборі, жалюзі)



19 с.ф. 1 кв. 179297,34 30.02.1 2110

20 Акумулятори електричні та акумуляторні батареї с.ф. 1 кв. 1440,00 31.40.2 2110

21 с.ф. 1 кв. 7078,77 32.20.2 2110

22 Меблі медичні  с.ф. 1 кв. 23265,00 33.10.2 2110

23 с.ф. 1 кв. 10600,00 26.64.1 1131

24 Труби сталеві (труби з нелегованої та легованої сталі) с.ф. 1 кв. 4916,96 27.22.1 1131

25 Електрична енергія з.ф. с.ф. 1 кв. 611800,00 40.10.1 1163

26
Послуги с постачання водяної пари і гарячої води (теплопостачання) с.ф. 1 кв. 5000,00 40.30.1 1161

27
з.ф. с.ф. 1 кв. 450000,00 41.00.2 1162

28

с.ф.

1 кв. 11144,16 33.20.9 1134

29

с.ф.

1 кв. 5000,00 50.20.1 1134

30

с.ф.

1 кв. 11814,08 52.74.1 1134, 1165

31
с.ф. 1 кв. 7000,00 60.22.1 1134

32
с.ф. 1 кв. 855,84 60.24.1 1134

33
с.ф. 1 кв. 3000,00 64.11.1 1134

34
с.ф. 1 кв. 50000,00 64.20.1 1134

35
с.ф.

1 кв. 11000,00 65.12.1 1134

Устаткування для автоматичного оброблення інформації  (системні 
блоки,пристрої друкувальні,мережеве обладнання) 

Апаратура електрозв'язку (апаратура мереж та каналів передавання 
даних, точка доступу  D-Link DAP-3220 та ін.)

Розчини будівельні (будівельні розчини та бетони невогнетривкі, 
шпаклівка та ін.)

Послуги з розподілу води (послуги з правом доступу до мережі, 
розміщення та обслуговування лічильників води та ін.)

Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту контрольно-
вимірювальної апаратури (послуги з монтажу технічного 
обслуговування та ремонту лічильників води, газових та ін.)

Послуги з технічного  обслуговування і  ремонту пасажирських 
автомобілів (роботи, пов'язані з  періодичною перевіркою, чи за типом 
тих, що виконуються на станціях  техобслуговування; послуги з 
ремонту  електричної системи  автомобілів; монтаж і  демонтаж шин, 
балансування коліс та ін.)   

Послуги з ремонту предметів особистого користування та побутових 
виробів інших (послуги з ремонту домашніх опалювальних котлів, 
газових плит, обслуговування зовнішніх і внутрішніх газових мереж та 
ін.)

Послуги з оренди пасажирських автомобілів з водієм (автопослуги та 
ін.)

Послуги з перевезення  вантажів спеціалізованим вантажним 
транспортом

Поштові послуги (послуги з поштового пересилання і рознесення 
газет, журналів чи періодичних видань та ін.)

Послуги з передавання даних і повідомлень (послуги місцевого 
телефонного зв'язку загального користування, послуги міжміського 
телефонного зв'язку та ін.)
Послуги з грошового посередництва інші (послуги з розрахунково-
касового обслуговування, видавання дубліката платіжного документа 
та виписки з поточного рахунку та ін.)



36
Послуги з перевірки приладів обліку (повірка,метрологічна атестація) с.ф. 1 кв. 3000,00 74.30.1 1134

37 с.ф. 1 кв. 5000,00 64.20.3 1134

38
с.ф.

1 кв. 5000,00 72.40.1 1134

39

с.ф.

1 кв. 67000,00 74.20.3 1134

40
с.ф.

1 кв. 6940,00 74.40.1 1134

41

Послуги з захисту цивільного населення (охоронні послуги та ін.)
с.ф.

1 кв. 2500,00 75.25.1 1134

42
с.ф.

1 кв. 3662,00 90.00.3 1134

43
Послуги з прання і сухого чищення (прання, сухе чищення та ін.)

с.ф. 1 кв. 5000,00 93.01.1 1134

44 с.ф. 1 кв. 6000,00 80.42.1 1172

45 с.ф. 1 кв. 2838,00 80.42.2 1134

46 Послуги з лікарської  практики с.ф. 1 кв. 60,00 85.12.1 1134

47
с.ф.

1 кв. 12465,75 29.22.9 1165

48
с.ф.

1 кв. 7245,30 74.70.1 1165

49
с.ф.

1 кв. 49474,87 90.00.2 1165

ВСЬОГО 28390000,00

Рішення комітету з конкурсних торгів протокол № 4 від 26.01.2012 р.

Голова комітету з конкурсних торгів 

Послуги кабельного радіомовлення і кабельного телебачення (Інтернет 
послуги та ін.)

Послуги пов'язані з базами даних (надання у розпорядження окремих 
клієнтів чи широкого кола користувачів вже існуючих даних, 
супроводження АБІС ІРБІС та ін.) 

 Інженерні послуги (технічна експертиза існуючих споруд. Послуги з 
поточної технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, що 
знаходяться на балансі Дніпропетровського національного 
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та  
ін.)

Послуги в галузі реклами (послуги з планування, створення і 
розміщення реклами та ін.)

Послуги  зі санітарного оброблення та інші послуги (пропарка 
постільних принадлежностій та аналогічні послуги)

Послуги з навчання дорослих інші (постійна підготовка, що надається 
організаціями та запрошуваними особами та ін.)

Послуги у сфері освіти інші  (інформаційні послуги, орнанізаційні 
внески конференцій та ін.)

Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту 
піднімального та такелажного устаткування (послуги з технічного 
обслуговування і ремонту ліфтів та ін.)

Послуги з прибирання будинків (послуги дезинфекції, дезинсекції, 
дератизації, очищення димоходів і вентиляційних шахт та ін.)

Послуги з видалення твердих відходів (збирання, підбирання та 
транспортування побутових відходів і міського сміття та ін.)



заст.нач.рекламно-видавничого відділу                         Гоц О. В.   
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