
Код 

КЕКВ 

(для 

бюджетн

их 

коштів)

Очікувана вартість 

предмета закупівлі

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

2 3 4 5 6

10.11.3

М'ясо заморожене та 

заморожені харчові 

субпродукти; м'ясо та харчові 

субпродукти, інші 

2282

1286000,00 грн. 

(один мільйон двісті 

вісімдесят шість грн. 

00 коп.)  

Відкриті 

торги

жовтень 

2015р.

поставка 

січень-

серпень

10.11.5
Жири великої рогатої 

худоби, овець, кіз і свиней
2282

155000,00 (сто 

п"ятдесят п"ять 

тисяч грн. 00 коп.)

Відкриті 

торги

жовтень 

2015р.

поставка 

січень-

серпень

10.12.2
М'ясо свійської птиці, 

заморожене 
2282

485000, 00 грн. 

(чотириста 

вісімдесят п"ять 

тисяч грн. 00 коп.)

Відкриті 

торги

жовтень 

2015р.

поставка 

січень-

серпень

10.13.1

Консерви та готові страви з 

м’яса, м’ясних субпродуктів 

чи крові 

2282

901000,00 грн. 

(дев"ятсот одна 

тисяча грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги

жовтень 

2015р.

поставка 

січень-

серпень

10.20.1
Продукція рибна, свіжа, 

охолоджена чи заморожена
2282

1203000,00 грн. 

(один мільйон двісті 

три тисячі грн. 00 

коп.)

Відкриті 

торги

жовтень 

2015р.

поставка 

січень-

серпень

10.39.1

Плоди та овочі, оброблені та 

законсервовані, крім 

картоплі 

2282

214000,00 (двісті 

чотирнадцять тисяч 

грн. 00 коп.)

Відкриті 

торги

жовтень 

2015р.

поставка 

січень-

серпень

10.39.2
Плоди й горіхи, оброблені та 

законсервовані 
2282

309000,00 грн. 

(триста дев"ять 

тисяч грн. 00 коп.)

Відкриті 

торги

жовтень 

2015р.

поставка 

січень-

серпень

10.51.3
Масло вершкове та молочні 

пасти 
2282

405000,00 грн. 

(чотириста п"ять 

тисяч грн. 00 коп.)

Відкриті 

торги

жовтень 

2015р.

поставка 

січень-

серпень

10.51.4
Сир сичужний та 

кисломолочний сир 
2282

244000,00 грн. 

(двісті сорок чотири 

тисячі грн. 00 коп.)

Відкриті 

торги

жовтень 

2015р.

поставка 

січень-

серпень

10.52.1
Морозиво та інший харчовий 

лід
2282

151000,00 грн. (сто 

п"ятдесят одна 

тисяча грн. 00 коп.)

Відкриті 

торги

жовтень 

2015р.

поставка 

січень-

серпень

10.61.1

Рис напівобрушений чи 

повністю обрушений, або 

лущений чи дроблений

2282

184000,00 грн. (сто 

вісімдесят чотири 

тисячі грн. 00 коп.)

Відкриті 

торги

жовтень 

2015р.

поставка 

січень-

серпень

10.61.2
Борошно зернових і овочевих 

культур; їхні суміші 
2282

182000 грн. (сто 

вісімдесят дві тисячі 

грн. 00 коп.)

Відкриті 

торги

жовтень 

2015р.

поставка 

січень-

серпень

Предмет закупівлі

1

Річний план закупівель на 2016 рік

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

(Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02070921)



10.61.3

Крупи, крупка, гранули та 

інші продукти з зерна 

зернових культур 

2282

285832,68 грн. 

(двісті вісімдесят 

п"ять тисяч вісімсот 

тридцять дві грн. 68 

коп.)

Відкриті 

торги

жовтень 

2015р.

поставка 

січень-

серпень

10.41.5 Олії рафіновані 2282

252000,00 грн. 

(двісті п"ятдесят дві 

тисячі грн. 00 коп.)

Відкриті 

торги

жовтень 

2015р.

поставка 

січень-

серпень

10.81.1

Цукор-сирець, тростинний і 

очищений тростинний чи 

буряковий цукор (сахароза); 

меляса 

2282

250954,50 грн. 

(двісті п"ятдесят 

тисяч дев"ятсот 

п"ятдесят чотири 

грн. 50 коп.)

Відкриті 

торги

жовтень 

2015р.

поставка 

січень-

серпень

10.83.1 Чай і кава, оброблені 2282

635000,00 грн. 

(шістсот тридцять 

п"ять тисяч грн. 00 

коп.)

Відкриті 

торги

жовтень 

2015р.

поставка 

січень-

серпень

11.07.1
Води мінеральні та 

безалкогольні напої
2282

535000,00 грн. 

(п"ятсот тридцять 

п"ять тисяч грн. 00 

коп.)

Відкриті 

торги

жовтень 

2015р.

поставка 

січень-

серпень

01.47.2 Яйця у шкарлупі, свіжі 2282

300956,04 грн. 

(триста тисяч 

дев"ятсот п"ятдесят 

шість грн. 00 коп.)

Відкриті 

торги

жовтень 

2015р.

поставка 

січень-

серпень

01.13.5

Коренеплоди та бульби 

їстівні з високим умістом 

крохмалю та інуліну 

2282

426000,00 

грн.(чотириста 

двадцять шість 

тисяч грн. 00 коп.)

Відкриті 

торги

жовтень 

2015р.

поставка 

січень-

серпень

01.13.1 Овочі листкові 2282

358000,00 грн. 

(триста п"ятдесят 

вісім тисяч грн. 00 

коп.)

Відкриті 

торги

жовтень 

2015р.

поставка 

січень-

серпень

01.13.4
Овочі коренеплідні, 

цибулинні та бульбоплідні
2282

350000,00 грн. 

(триста п"ятдесят 

тисяч грн. 00 коп.)

Відкриті 

торги

жовтень 

2015р.

поставка 

січень-

серпень

10.71.1

Вироби хлібобулочні, 

кондитерські та кулінарні, 

борошняні, нетривалого 

зберігання

2282

641000,00 грн. 

(шістсот сорок одна 

тисяча грн. 00 коп.)

Відкриті 

торги

жовтень 

2015р.

поставка 

січень-

серпень

10.72.1

Вироби хлібобулочні, 

зниженої вологості, та 

кондитерські, борошняні, 

тривалого зберігання 

2282

131000,00 грн. (сто 

тридцять одна 

тисяча грн. 00 коп.)

Відкриті 

торги

жовтень 

2015р.

поставка 

січень-

серпень

01.49.2
Продукція тваринництва, 

інша
2282

177000,00 грн. (сто 

сімдесят сім тисяч 

грн. 00 коп.)

Відкриті 

торги

жовтень 

2015р.

поставка 

січень-

серпень



61.10.1

Послуги щодо передавання 

даних і повідомлень 

(Послуги стаціонарного 

телефонного зв"язку - доступ 

і користування 61.10.11-

00.00)

2281, 

2282

400000,00 грн. 

(чотириста тисяч 

грн. 00 коп.)

Відкриті 

торги

листопад 

2015р.
рік

35.11.1 енергія електрична
2281, 

2282

11713378,00 грн. 

(одинадцять 

мільйонів сімсот 

тринадцять тисяч 

триста сімдесят 

вісім грн. 00 коп.)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

листопад 

2015р.
І півріччя

35.30.1

Пара та гаряча вода; 

постачання пари та гарячої 

води 

2281, 

2282

30508289,75 грн. 

(тридцять мільйонів 

п"ятсот вісім тисяч 

двісті вісімдесят 

дев"ять грн. 75 коп.)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

листопад 

2015р.
І півріччя

36.00.2

Обробляння та розподіляння 

води трубопроводами 

(послуги з водопостачання ) 

2281, 

2282

2858914,22 грн. (два 

мільйони вісімсот 

п"ятдесят вісім 

тисяч дев"ятсот 

чотирнадцять грн. 

22 коп.)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

листопад 

2015р.
І півріччя

37.00.1
послуги каналізаційні  

(послуги з водовідведення)

2281, 

2282

2545404,05 грн. (два 

мільйони п"ятсот 

сорок п"ять тисяч 

чотириста чотири 

грн. 05 коп.)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

листопад 

2015р.
І півріччя

35.11.1 енергія електрична 2282

612910,00 грн. 

(шістсот дванадцять 

тисяч дев"ятсот 

десять грн. 00 коп.)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

листопад 

2015р.
Маяк, рік

35.11.1 енергія електрична 2282

200714,00 грн. 

(двісті тисяч сімсот 

чотирнадцять грн. 

00 коп.)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

листопад 

2015р.

Політехнік, 

рік

35.11.1 енергія електрична 2282

126213,00 грн. (сто 

двадцять шість 

тисяч двісті 

тринадцять грн. 00 

коп.)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

листопад 

2015р.
Сосновий, рік

35.11.1 енергія електрична 2282

16241,00 грн. 

(шістнадцять тисяч 

двісті сорок одна 

грн. 00 коп.)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

листопад 

2015р.
Глобус, рік



61.10.1

Послуги щодо передавання 

даних і повідомлень 

(Послуги стаціонарного 

телефонного зв"язку - доступ 

і користування 61.10.11-

00.00)

2281, 

2282

250000,00 грн. 

(двісті п"ятдесят 

тисяч грн. 00 коп.)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

листопад 

2015р.
рік

06.20.1

Газ природний, скраплений 

або в газоподібному стані  

(Код ДК 021:2015 09123000-7 

Природний газ)

2282

730000,00 грн. 

(сімсот тридцять 

тисяч грн. 00 коп.)

Відкриті 

торги
лютий 2016р.

06.20.1

Газ природний, скраплений 

або в газоподібному стані 

(Газ природний паливний 

компримований для двигунів 

внутрішнього згоряння 

(метан))

2282

394980,00 грн. 

(триста дев"яносто 

чотири тисячі 

дев"ятсот вісімдесят 

грн. 00 коп.)

Відкриті 

торги

грудень 

2015р.

10.13.1

Консерви та готові страви з 

м’яса, м’ясних субпродуктів 

чи крові (Код ДК 021:2015 

15131000-5 М"ясні пресерви 

та вироби)

2282

901000,00 грн. 

(дев"ятсот одна 

тисяча грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги
січень 2016р.

поставка 

лютий-

серпень

26.12.3

Картки з убудованою 

мікросхемою ("smart"-

картки) (Код ДК 021:2015 

30162000-2 Смарт-картки) 

(студентські квитки 

державного зразка)

2282

900000,00 грн. 

(дев"ятсот тисяч грн. 

00 коп.)

Відкриті 

торги

березень 

2016р.

17.12.7

Папір і картон оброблені 

(Код ДК 021:2015 37823000-3 

Пергаментний папір та інші 

паперові вироби)

2282

341735,60 грн. 

(триста сорок одна 

тисяча сімсот 

тридцять п"ять грн. 

60 коп.)

запит цінових 

пропозицій
лютий 2016р.

38.21.2

Розміщування безпечних 

відходів (Код ДК 021:2015 

90513000-6 Послуги з 

поводження із безпечними 

сміттям і відходами та їх 

утилізація) (Талони на 

прийом ТПВ)

2282

400000,00 грн. 

(чотириста тисяч 

грн. 00 коп.)

запит цінових 

пропозицій
лютий 2016р.

19.20.2

Паливо рідинне та газ; оливи 

мастильні (Код ДК 021:2015 

09130000-9 Нафта і 

дистиляти) (2 лоти)

2282

1910000,00 грн. 

(один мільйон 

дев"ятсот десять 

тисяч грн. 00 коп.)

Відкриті 

торги
лютий 2016р.



22.23.1

Вироби пластмасові для 

будівництва; лінолеум і 

покриви на підлогу, тверді, 

не пластикові (22.23.14-50.00 

Двері, вікна й рами віконні  

та пороги для дверей 

пластмасові) (Код ДК 

021:2015 44221000-5 Вікна, 

двері та супутні вироби) 

(металопластикові 

конструкції)

2282

2000000,00 грн. (два 

мільйона грн. 00 

коп.)

Відкриті 

торги
лютий 2016р.

16.23.1

Вироби столярні та 

теслярські (крім складаних 

будівель), з деревини (Код 

ДК 021:2015 44230000-1 

Теслярські вироби) (меблеві 

заготовки)

2282

2000000,00 грн. (два 

мільйона грн. 00 

коп.)

Відкриті 

торги
лютий 2016р.

96.01.1

Послуги щодо прання та 

хімічного чищення 

текстильних і хутряних 

виробів (Код ДК 021:2015 

98310000-9 Послуги з прання 

і сухого чищення) (Послуги з 

прання)

2282

450000,00 грн. 

(чотириста 

п"ятдесят тисяч грн. 

00 коп.)

запит цінових 

пропозицій
лютий 2016р.

36.00.2

Обробляння та розподіляння 

води трубопроводами 

(Послуги з централізованого 

водопостачання) (65100000-4  

Послуги з розподілу води та 

супутні послуги (Код ДК 

021:2015))

2282

15000,00 грн. 

(п"ятнадцять тисяч 

грн. 00 коп.)

Відкриті 

торги
лютий 2016р.

СВСТ 

"Сосновий"

37.00.1

Послуги каналізаційні 

(90400000-1  Послуги у сфері 

водовідведення (Код ДК 

021:2015))

2282

18000,00 грн. 

(вісімнадцять тисяч 

грн. 00 коп.)

Відкриті 

торги
лютий 2016р.

СВСТ 

"Сосновий"

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  08.02.2016 року № 08-16.

Голова комітету з конкурсних торгів Є.М.Панов

Секретар комітету з конкурсних торгів                                                             О.П.Харламова










