ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік зі змінами
Національного університету цивільного захисту України, КОД 08571363
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних
коштів)
КПКВ
1006360

Очікувана вартість
предмета закупівлі
(грн.)

Процедура
закупівлі

Орієнтований початок
проведення процедури
закупівлі

Примітка

1

2

3

4

5

6

Переговорна
процедура
закупівлі

Грудень 2014 року

Переговорна
процедура
закупівлі

Грудень 2014 року

Переговорна
процедура
закупівлі

Грудень 2014 року

Переговорна
процедура
закупівлі

Грудень 2014 року

Вода природна (36.00.1)

2272

Послуги каналізаційні (37.00.1)

2272

Пара та гаряча вода; постачання
пари та гарячої води (35.30.1)

2271

Передавання електричної енергії
(35.12.1)

2273

367212,00 грн. (триста
шістдесят сім тисяч двісті
дванадцять грн. 00 коп.) з
урахуванням ПДВ
258667,20 грн. (двісті
п’ятдесят вісім тисяч
шістсот шістдесят сім грн.
20 коп.) з урахуванням
ПДВ
7936731,36 грн. (сім
мільйонів дев’ятсот
тридцять шість тисяч
сімсот тридцять одна грн.
36 коп.)
1926203,76 грн. (один
мільйон дев’ятсот
двадцять шість тисяч
двісті три грн. 76 коп.)

1

Вироби хлібобулочні, кондитерські
та кулінарні, борошняні,
нетривалого зберігання (10.71.1)
Лот №1. Хліб із суміші борошна
житнього обдирного і пшеничного
першого сорту
Лот №2. Хліб із борошна
пшеничного першого сорту
М'ясо великої рогатої худоби,
свиней, овець, кіз, коней та інших
тварин родини конячих, свіже чи
охолоджене (10.11.1)
Лот
№1.
М'ясо
яловичини
охолоджене першої категорії
Лот №2. М'ясо свинини охолоджене
першої категорії.
Консерви та готові страви з м’яса,
м’ясних субпродуктів чи крові
(Консерви м’ясні. Яловичина
тушкована) (10.13.1)
Продукція рибна, свіжа,
охолоджена чи заморожена (Риба
океанічного промислу заморожена
(хек без голови)) (10.20.1)
Риба, оброблена чи законсервована
іншим способом; ікра осетрових та
замінники ікри (Консерви з
бланшованої, підсушеної чи
підв’яленої риби в олії «Сардина»)
(10.20.2)
Послуги щодо прання та хімічного
чищення текстильних і хутряних
виробів (прання білизни) (96.01.1)

2230

2230

2230

2230

2230

2240

1265500,00 грн. (один
мільйон двісті шістдесят
п’ять тисяч п’ятсот грн.
00 коп.) з ПДВ
565500,00 грн. (п’ятсот
шістдесят п’ять тисяч
п’ятсот грн. 00 коп.)
700000,00 грн. (сімсот
тисяч грн. 00 коп.)
1620000,00 грн. (один
мільйон шістсот двадцять
тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ
810000,00 грн. (вісімсот
десять тисяч грн. 00 коп.)
810000,00 грн. (вісімсот
десять тисяч грн. 00 коп.)
810000,00 грн. (вісімсот
десять тисяч грн. 00 коп.)
з ПДВ
1260000,00 грн. (один
мільйон двісті шістдесят
тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ
576000,00 грн. (п’ятсот
сімдесят шість грн. 00
коп.) з ПДВ

624000,00 грн. (шістсот
двадцять чотири тисячі
грн. 00 коп.) з ПДВ

Відкриті
торги

Грудень 2014 року

Відкриті
торги

Грудень 2014 року

Відкриті
торги

Грудень 2014 року

Відкриті
торги

Грудень 2014 року

Відкриті
торги

Грудень 2014 року

Відкриті
торги

Лютий 2015 року

2

Масло вершкове та молочні пасти
(Масло вершкове 72,5%) (код
класифікатора 10.51.3)

2230

224500,00 грн. (двісті
двадцять чотири тисячі
п’ятсот грн. 00 коп.)
62 100,00 грн. (шістдесят дві

Паливо рідинне та газ; оливи
мастильні (код класифікатора
19.20.2)
Лот №1 Бензин А-95 (по талонам)
2210
Лот №2 Бензин А-92 (по талонам)
Лот №3 Дизельне паливо (по
талонам)
Радіатори та котли центрального
опалення (код класифікатора
25.21.1)
Лот №1. Радіатор біметалевий
секційний
для
системи
центрального опалення 500 мм
Лот №2. Конвектор (радіатор)
сталевий дворядний для системи
опалення 1200*600 мм
Труби, трубки, шланги та фітинги
до них пластмасові (код
класифікатора 22.21.2)
Лот №1. Труба PP-R PN20 20*3.4
Лот №2. Труба PP-R PN20 25*4.2
Лот №3. Труба PP-R PN20 40*6.7
Лот №4. Труба PP-R PN20 d63*10.5
Лот №5. Кріплення РР-R d25
Лот №6. Муфта PP-R ВР d20*1/2'
Лот №7. Муфта PP-R ВР d25*3/4'
Лот №8. Муфта PP-R НР d20*1/2'

300000,00 грн. (триста
тисяч грн. 00 коп.)

тисячі сто грн. 00 коп.)
81 600,00 грн. (вісімдесят
одна тисяча шістсот грн. 00
коп.)
80 800,00 грн. (вісімдесят
тисяч вісімсот грн. 00 коп.)

Відкриті
торги

Квітень 2015 року

Відкриті
торги

Липень 2015 року

Відкриті
торги

Липень 2015 року

Відкриті
торги

Липень 2015 року

150177,46 грн. (сто
п’ятдесят тисяч сто
сімдесят сім грн. 46 коп.)
2210

82 310,75 грн. (вісімдесят
дві тисячі триста десять
грн. 75 коп.)

2210

3

Лот №9. Муфта PP-R ВР d40*11/4'
Лот №10. Муфта PP-R ВР d63*2'
Лот №11. Трійник PP-R НР d
20*1/2'
Радіатори та котли центрального
опалення (код класифікатора
25.21.1)
Лот №1. Радіатор біметалевий
секційний для системи
центрального опалення 500 мм
Лот №2. Конвектор (радіатор)
сталевий дворядний для системи
опалення 1200*600 мм
Труби, трубки, шланги та фітинги
до них пластмасові (код
класифікатора 22.21.2)
Лот №1. Труба PP-R PN20 20*3.4
Лот №2. Труба PP-R PN20 25*4.2
Лот №3. Труба PP-R PN20 40*6.7
Лот №4. Труба PP-R PN20 d63*10.5
Лот №5. Кріплення РР-R d25
Лот №6. Муфта PP-R ВР d20*1/2'
Лот №7. Муфта PP-R ВР d25*3/4'
Лот №8. Муфта PP-R НР d20*1/2'
Лот №9. Муфта PP-R ВР d40*11/4'
Лот №10. Муфта PP-R ВР d63*2'
Лот №11. Трійник PP-R НР d
20*1/2'
Консерви та готові страви з м’яса,
м’ясних субпродуктів чи крові
(Консерви м’ясні. Яловичина
тушкована) (10.13.1)
М'ясо великої рогатої худоби,
свиней, овець, кіз, коней та інших
тварин родини конячих, свіже чи
охолоджене (10.11.1)

287 300,00 грн. (двісті
вісімдесят сім тисяч
триста грн. 00 коп.)
2210

Запит
цінових
пропозицій

Вересень 2015 року

Запит
цінових
пропозицій

Вересень 2015 року

Відкриті
торги

Вересень 2015 року

Відкриті
торги

Вересень 2015 року

116 660,09 грн. (сто
шістнадцять тисяч
шістсот шістдесят грн. 09
коп.)

2210

2230

2230

1 950 000,00 грн. (один
мільйон дев’ятсот
п’ятдесят тисяч грн. 00
коп.) з ПДВ
1 575 000,00 грн. (один
мільйон п’ятсот сімдесят
п’ять тисяч грн. 00 коп.) з
ПДВ

4

Лот
№1.
М'ясо
яловичини
охолоджене першої категорії
Лот №2. М'ясо свинини охолоджене
першої категорії.
Продукція рибна, свіжа, охолоджена
чи заморожена (Риба океанічного
промислу заморожена (хек без
голови)) (10.20.1)
Риба, оброблена чи законсервована
іншим способом; ікра осетрових та
замінники ікри (Консерви з
бланшованої, підсушеної чи
підв’яленої риби в олії «Сардина»)
(10.20.2)
Масло вершкове та молочні пасти
(Масло вершкове 72,5%) (код
класифікатора 10.51.3)
Жири великої рогатої худоби, овець,
кіз і свиней
(сало шпик) (10.11.5)
Коренеплоди та бульби їстівні з
високим умістом крохмалю та
інуліну (картопля свіжа
продовольча) (01.13.5)
Радіатори та котли центрального
опалення (25.21.1)
Лот №1. Радіатор біметалевий
секційний
для
системи
центрального опалення 500 мм з
боковим підведенням
Лот №2. Конвектор (радіатор)
сталевий дворядний для системи
опалення 1200*600 мм з боковим
підведенням

2230

825 000,00 грн. (вісімсот
двадцять п’ять тисяч грн.
00 коп.)
750 000,00 грн. (сімсот
п’ятдесят тисяч грн. 00
коп.)
1 005 000,00 грн. (один
мільйон п’ять тисяч грн. 00
коп.) з ПДВ

Відкриті
торги

Вересень 2015 року

900 000,00 грн. (дев’ятсот
тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ
2230

2230

2230

2230

2210

280 000,00 грн. (двісті
вісімдесят тисяч грн. 00
коп.)
225 000,00 (двісті двадцять
п’ять тисяч грн. 00 коп.)
294 000,00 (двісті
дев’яносто чотири тисячі
грн. 00 коп.

287 300,00 грн. (двісті
вісімдесят сім тисяч
триста грн. 00 коп.)
46 800,00 грн. (сорок шість
тисяч вісімсот грн. 00 коп.)
240 500,00 грн. (двісті сорок
тисяч п’ятсот грн. 00 коп.)

Відкриті
торги

Вересень 2015 року

Відкриті
торги

Вересень 2015 року

Запит
цінових
пропозицій

Вересень 2015 року

Запит
цінових
пропозицій

Запит
цінових
пропозицій

Вересень 2015 року

Вересень 2015 року

5

Взуття
захисне
та
іншої
призначеності
(черевики
з
високими берцями) (15.20.3)

2210

200 000,00 грн. (двісті тисяч
грн. 00 коп.)

Запит
цінових
пропозицій

100 000,00 грн. (сто тисяч
Взуття
захисне
та
іншої
Запит
грн.
00
коп.)
2210
цінових
призначеності
(черевики
з
пропозицій
високими берцями) (15.20.3)
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 09.11.2015 року № 116

Голова комітету з конкурсних торгів

Вересень 2015 року

Листопад 2015 року

________________

В.В. Коврегін

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів

________________

М.О. Кулєшова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

6

