
РЕЄСТР 
 державних закупівель 

Національного транспортного університету  

Найменування предмета 
закупівлі, кількість (обсяги) 

товарів, робіт і послуг 

Найменування 
учасника 
процедури 

закупівлі, з яким 
укладено договір

Номер і дата 
укладання договору 
про закупівлю (ціна, 
зазначена у договорі, 
зокрема, за одиницю 
товару, зокрема, за 
одиницю товару, 
роботи і послуги)  

( грн.)

Вид процедури 
закупівлі 

Прим
ітка

1 2 3 4 5 
2010 рік  

Бензин А -95 (по талонам), 
бензин А-76 (по талонам), ДП 
(по талонам).  

Бензин А -95 - 79 т., бензин А-
76 -21 т, ДП - 20 т. 

ТОВ «РОСЬ – 1» 29.10.2010 р., 1135400 
грн. 00 коп. 

Відкриті торги  

Організація 3-х разового 

харчування в СОТ “Зелений 

бір” с. Плюти, Обухівського р-

ну, Київська обл.  

СПД Коломієць 
В.О. 

01.07.2010 р., 197640 
грн. 00 коп. 

Запит цінових 
пропозицій 

 

2011 рік 
Автомобілі легкові (Daewoo 

Lanos (для навчального 

процесу) 4 одиниці. 

ТОВ «Крафт-Авто» 10.06.2011 р., 238960 
грн. 00 коп. 

Відкриті торги  

Бензин А-95 
(по талонам), 

А -76 (по талонам), 
ДП (по талонам) 

Бензин А-95-, 
1000000 л., 

А-76 –20000л., 
ДП - 20000 л. 

 

ТОВ «КЛО-
КАРТА» 

22.06.2011 р., 1604400 
грн. 00 коп.   

Відкриті торги  

     Послуги громадського 
 харчування. Організація 3-х 
разового харчування в СОТ 
“Зелений бір” с. Плюти, 
Обухівського р-ну, Київська 
обл., 200 чол. 

ТОВ «Дніпро» 10.06.2011 р., 755784 
грн. 00 коп. 

Відкриті торги 

 

 

 

 

 

Устаткування для 
автоматичного оброблення 
інформації (персональні 
комп’ютери -73 од., монітори – 
100 од.) 

ТОВ ВКФ «Рома, 
Лтд» 

08.09.2011 р., 361895 
грн. 22 коп. 

Відкриті торги 

 

 

 



Продукція друкована
інша 

Студентські квитки
 5000 од.

ПрАТ «Науково-
дослідний інститут 

прикладних 
інформаційних 
технологій» 

22.09.2011 р., 169500 
грн. 00 коп. 

Запит цінових 
пропозицій 

 

Обладнання копіювально- 
розмножувальне та інше  
конторське обладнання  

(Повно кольорова цифрова 
ема друку/копіювання  
формату SRA3+330 мм  
 мм – 1 од,  
шній контролер 
у – 1 од., 
а зовнішнього 
ролеру друку – 1 од. 

ТОВ «Мегапринт 
Сервіс» 

07.11.2011 р., 549900 
грн. 00 коп. 

Відкриті торги  

2012 рік 
Автобус туристичний (Евро-3), 
кількість сидінь для пасажирів 
31- 1 од. 

ПАТ «Запрорізький 
автомобілебудівний 

завод» 

14.02.2012 р., 874900 
грн. 00 коп. 

Відкриті торги  

Диплом про вищу освіту 6000 
шт., диплом про 
перепідготовку 160 шт. 

ДП «Інфоресурс» 14.02.2012 р., 223608 
грн. 00 коп. 

Закупівля в 
одного учасника

 

Послуги з постачання водяної 
пари і гарячої води (включно з 
холодоагентами) – 10233, 56 
Гкал/рік 

СВП «Енергозбут» 
ПАТ «Київенерго»

29.03.2012 р., 4566900 
грн. 16 коп. 

Закупівля в 
одного учасника

 

Послуги з постачання 
електроенергії – 3228000 
КВт/год 

СВП «Енергозбут» 
ПАТ «Київенерго»

29.03.2012 р., 2138700 
грн. 00 коп. 

Закупівля в 
одного учасника

 

Послуги з водопостачання та 
водовідведення- 
водопостачання – 281915 м3, 
водовідведення – 281915 м3 

ПАТ АК 
«Київводоканал» 

29.03.2012 р., 1431000 
грн. 00 коп.  

Закупівля в 
одного учасника

 

Послуги місцевого 
телефонного зв’язку 
загального користування – 
згідно з рахунками-фактурами 

ПАТ «Укртелеком» 29.03.2012 р, 300000 
грн. 00 коп. 

Закупівля в 
одного учасника

 

Продукти нафто перероблення 
рідкі  Бензин А-95 (по 
талонам) – 37200 л. 

ТОВ ВТФ «Авіас» 05.11.2012 р., 407340 
грн. 00 коп. 

Відкриті торги  

2013 рік 
Послуги з постачання водяної 
пари і гарячої води (включно з 
холодоагентами) – 9985, 88096 
Гкал/рік 

ПАТ «Київенерго» 18.01.2013 р, 4394546 
грн. 84 коп. 

Закупівля в 
одного учасника

 

Послуги з постачання 
електроенергії – 3840000 
КВт/год 

ПАТ «Київенерго» 18.01.2013 р., 2289300 
грн. 40 коп. 

Закупівля в 
одного учасника

 

Послуги з водопостачання та 
водовідведення – 
водопостачання – 413925 м3, 
водовідведення – 413925 м3 

ПАТ АК 
«Київводоканал» 

22.01.2013 р., 1561915 
грн. 79 коп. 

Закупівля в 
одного учасника

 

 


