
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  

економічного розвитку  
і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

 
 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ  
  закупівель на 2015 рік 

 
Національний транспортний університет 02070915  

(найменування замовника,  
 ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  

 
Предмет закупівлі Код КЕКВ 

(для 
бюджет-
них 

коштів) 

Очікувана вартість предмета 
закупівлі 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

При-
мітки 

1  2  3 4 5 6 
Оброблення та розподілення 

води трубопроводами  

Код: 36.00.2 

2272 1520857 грн. 30 коп. (один 
млн. п’ятсот двадцять тис. 
вісімсот п’ятдесят сім грн. 

30 коп.) 

Переговорна 
процедура 
закупівлі 

Листопад 
2014 року 

 

Енергія електрична: Лот 1- 
ПАТ «Київенерго», лот 2 – 
ПАТ «Київобленерго» 

(Обухівське РП), лот 3 – 
ПАТ «Київобленерго» 

(Бородянське РП) 

Код: 35.11.1 

2273 Лот 1 - 3715717 грн. 00 
коп. (три млн. сімсот 

п'ятнадцять тис. п’ятсот 
сімнадцять грн. 00 коп.); 
лот 2 – 160000 грн. 00 коп. 
(сто шістдесят тис. грн. 00 
коп.); лот 3- 76750 грн. 00 
коп. (сімдесят шість тис. 
сімсот п’ятдесят грн. 00 

коп.) 

Переговорна 
процедура 
закупівлі 

Листопад 
2014 року 

 

Пара та гаряча вода, 
постачання пари та гарячої 

води 

Код: 35.30.1 

2271 6255701 грн. 00 коп. 
(шість млн. двісті 

п’ятдесят п’ять тис. сімсот 
одна грн. 00  коп.) 

Переговорна 
процедура 
закупівлі 

Листопад 
2014 року 

 

Послуги каналізаційні 

Код: 37.00.1 

2272 1398813 грн. 20 коп. (один 
млн. триста дев’яносто 
вісім тис. вісімсот 

тринадцять грн. 20 коп.) 

Переговорна 
процедура 
закупівлі 

Листопад 
2014 року 

 

Послуги з передавання 
даних і повідомлень 
(послуги місцевого 
телефонного зв’язку 

загального користування ) 
Код: 61.10.1 

2240 300000,00 (триста тис. 
грн. 00 коп.) 

Переговорна 
процедура 
закупівлі 

Листопад 
2014 року 

 

Бензин А-92, А-95, дизельне
паливо 

Код: 19.20.2 

2210 2900000  грн. 00 коп. (два 
млн. дев’ятсот тис. грн. 00 

коп.) 

Відкриті торги Листопад 
2014 року 

 

Студентські квитки 
державного зразка 

Код: 17.29.1 

2210 209547 грн. 00 коп. (двісті 
дев’ять тис. п’ятсот сорок 

сім  грн. 00 коп.) 

Запит цінових 
пропозицій 

Травень 
2015 року 

 

Диплом про вищу освіту, 
диплом про перепідготовку 
з присвоєнням кваліфікації, 
свідоцтво про підвищення 
кваліфікації, додатки до 

2210 404967 грн. 54 коп. 
(чотириста чотири тис. 
дев’ятсот шістдесят сім 

грн. 54 коп.) 

Переговорна 
процедура 
закупівлі 

Лютий 2015 
року 

 



дипломів  

Код: 18.12.1 
Послуги підприємств щодо 

перевезення інших 
безпечних відходів 

Код: 38.11.6 

2240 250000 грн. 00 коп. (двісті 
п’ятдесят тис. грн. 00 

коп.) 

Запит цінових 
пропозицій 

Листопад 
2014 року 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 05.11.2014 р. № 2. 

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

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

 


