
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  

27.12.2011 № 428 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ  

на 2012 рік 

Національний транспортний університет 02070915 
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  

Предмет 
закупівлі 

 

КОД 
КЛАВИФ 

Код 
КЕКВ 
(для 

бюджет-
них 

коштів) 

Джерело 
фінансу-
вання 

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі 

Проце-
дура 

закупівлі 

Орієнтов-
ний 

початок 
проведення 
процедури 
закупівлі 

Підрозділ(и) 
(особа(и)), яких 
планується 
залучити до 
підготовки  
документації 
конкурсних 

торгів (запиту 
цінових 

пропозицій, 
кваліфікаційної 
документації)

При-мітки

1  2  3 4 5 6 7  8
Диплом про 
вищу освіту – 

6000 од., 
диплом про 

перепідготовку – 
160 од.) 

1131 Державне 223608,00 
(двісті 

двадцять 
три тис. 
шістсот 

вісім грн. 00 
коп.) 

Закупівля в 
одного 
учасника 

січень АГЧ, НМВ  

Послуги з 
водопостачання 

та 
водовідведення 

1162 Державне 1431000,00 
(один млн. 
чотириста 
тридцять 
одна тис. 

грн. 00 коп.) 

Закупівля в 
одного 
учасника 

лютий АГЧ  

 Послуги з 
постачання 

електроенергії 

1163 Державне 2138700,00 
грн. (два 
млн. сто 
тридцять 
вісім тис. 
сімсот грн. 

00 коп.) 

Закупівля в 
одного 
учасника 

лютий АГЧ  

Послуги з 
постачання 

водяної пари і 
гарячої води 
(включно з 

холодоагентами) 
теплоенергії 

1161 Державне 4566900,16 
(чотири 

млн. п’ятсот 
шістдесят 
шість тис. 
дев’ятсот 
грн. 16 коп.) 

Закупівля в 
одного 
учасника 

лютий АГЧ  

Послуги з 
передавання 

даних і 
повідомлень 

(послуги 
місцевого 

телефонного 
зв’язку 

загального 

1134 Державне 300000,00 
(триста тис. 
грн. 00 коп.) 

Закупівля в 
одного 
учасника 

лютий АГЧ  

 

 

 



користування )  

 
Організація 3-х 

разового 
харчування в 
СОТ «Зелений 
бір» с. Плюти, 
Обухівського   
р-ну, Київська 

обл. 

1133 Державне 1010800,00 
(один млн. 
десять  тис.  
вісімсот 
грн. 00 
коп.) 

Відкриті 
торги 

квітень АГЧ  

Студентські 
квитки 

1131 Державне 160000,00 
(сто 

шістдесят 
тис. грн. 00 

коп.) 

Запит 
цінових 

пропозицій

квітень АГЧ, НМВ  

Бензин та ДП 1131 Державне 962000,00 
грн. 

(дев’ятсот 
шістдесят 
двісті тис. 
грн. 00 
коп.) 

Відкриті 
торги 

квітень АГЧ        

Системні блоки 
та монітори  

1131 Державне 370000,00 
тис. грн. 
(триста 
сімдесят 

тис. грн. 00 
коп.) 

Відкриті 
торги 

квітень АГЧ, МОЦІТ  

Послуги зі 
збирання 
відходів 

1165 Державне 199000,00 
тис. грн. 

(сто 
дев’яносто 
дев’ять тис. 
грн. 00 
коп.) 

Запит 
цінових 

пропозицій

березень АГЧ  

Автобус 
туристичний 

(Евро-3), 
кількість сидінь 
для пасажирів – 

31 – 1 од. 

2110 Державне 890000 
(вісімсот 
дев’яносто 
тис. грн.) 

Відкриті 
торги 

грудень  АГЧ Процедура 
розпочата 
в грудні 
2011 р. 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 12.03.2012 р. № 1/1. 

Голова комітету з конкурсних торгів              Булах О.І.                     _______________ 
                                                                  (прізвище, ініціали)                 (підпис)   
                                                                

Секретар комітету з конкурсних торгів      Ковальчук С.О.                _______________ 
                                                                   (прізвище, ініціали)                (підпис)     

 


