
Річний план закупівель зі змінами на 2015 рік
Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут” (код за

ЄДРПОУ 02071180)
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі Код КЕКВ 
(для

бюджетних
коштів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6
Послуги допоміжні, 
пов’язані з друкуванням 
кодзаДК 016:2010- 
18.13.3

2282, 2281 400 000,00 
(чотириста тисяч 
гривень 00 коп.) 3

пдв

Відкриті торги Лютий 2015 р.

Послуги каналізаційні (лот 
1 - централізоване 
водовідведення для 
учбових корпусів та 
оренди у замовника в м. 
Харків; лот 2 - 
централізоване 
водовідведення для 
житлових приміщень 
замовника в м. Харків, лот 
3 - централізоване 
водовідведення води для 
учбових корпусів 
замовника в м. Балаклія, 
Харківської обл.), код за 
ДК 016:2010 -37.00.

2282, 2281 1 533 196,25(один 
мільйон п’ятсот 

тридцять три тисячі 
сто дев’яносто 

шість гривень 25 
коп.) з ПДВ

Лот 1 - 379 215,00 
грн. (триста сімдесят 
дев’ять тисяч двісті 
п’ятнадцять гривень 

00 коп.) з ПДВ;

Лот 2 - 1 152 345,00 
грн.(один мільйон 
сто п’ятдесят дві 

тисячі триста сорок 
п’ять гривень 00 

коп.) з ПДВ;

Іот 3 -  1636,25 грн. 
(одна тисяча 

шістсот тридцять 
шість гривень 25 

коп.) з ПДВ.

Переговорна
процедура
закупівлі

Лютий 2015 р.

Обробляння та 
розподіляння води 
трубопроводами (лот 1 - 
централізоване 
водопостачання води для 
учбових корпусів та 
оренди у замовника в м. 
Харків; лот 2 - 
централізоване 
водопостачання води для 
житлових приміщень 
замовника в м. Харків, лот 
3 - централізоване 
водопостачання води для

2282, 2281 2 402 961,56 (два 
мільйони чотириста 
дві тисячі дев’ятсот 

шістдесят одна 
гривня 56 коп.) з 

ПДВ

Лот 1- 600 525,00 
грн. (шістсот тисяч 
п’ятсот двадцять 
п’ять гривень 00 

коп.) з ПДВ;

Лот 2- 1 801 575,00 
грн.(один мільйон

Переговорна
процедура
закупівлі

Лютий 2015 р.



учбових корпусів 
замовника в м. Балаклія, 
Харківської обл.) код за 
ДК 016:2010 -36.00.2 
(36.00.20-00.00)

вісімсот одна тисяча 
п’ятсот сімдесят 
п’ять гривень 00 

коп.) з ПДВ;

Лот 3 -  861,56 грн. 
(вісімсот шістдесят 
одна гривня 56 коп.) 

з ПДВ.

Пара та гаряча вода; 
постачання пари та гарячої 
води, (лот 1 - постачання 
пари та гарячої води для 
учбових корпусів та 
оренди у замовника в м. 
Харків; лот 2- постачання 
пари та гарячої води для 
житлових приміщень 
замовника в м. Харків, лот 
3 - постачання пари та 
гарячої води для учбових 
корпусів замовника в м. 
Балаклія, Харківської обл.; 
лот 4 - постачання пари та 
гарячої води для учбових 
корпусів замовника в м. 
Ізюм, Харківської обл.; 
лот 5 - постачання пари та 
гарячої води для учбових 
корпусів замовника в м. 
Чернівці), код за ДК 
016:2010-
35.30.1(35.30.12-00.00)

2282, 2281 25 540 426,39 
(двадцять п’ять 

мільйонів п’ятсот 
сорок тисяч 

чотириста двісті 
шість гривень 39 

коп.) з ПДВ

Лоті -  19 814 
667,00

грн. (дев ’ ятнадцять 
мільйонів вісімсот 

чотирнадцять тисяч 
шістсот шістдесят 

сім гривень 00 коп.) 
з ПДВ;

Лот 2 -  5 331 
259,00 грн.(п’ять 
мільйонів триста 

тридцять одна 
тисяча двісті 

п’ятдесят дев’ять 
гривень 00 К О П .)  3  

ПДВ;

Лот 3 - 4 5  995,40 
грн. (сорок п’ять 
тисяч дев’ятсот 
дев’яносто п’ять 
гривень 40 коп.) з 

ПДВ;

Лот 4 -1 1 4  295,89 
грн. (сто

чотирнадцять тисяч 
двісті дев’яносто 
п’ять гривень 89 

коп.) з ПДВ;

Лот 5 -2 3 4  209,10 
грн.( двісті 

тридцять чотири 
тисячі двісті дев’ять 

гривень 10 К О П .)  3  

ПДВ.

Переговорна
процедура
закупівлі

Лютий 2015 р.



Передавання електричної 
енергії (лот 1-послуги по 
постачанню електричної 
енергії для учбових 
корпусів та оренди у 
замовника в м. Харків; лот 
2-послуги по постачанню 
електричної енергії для 
житлових приміщень 
замовника в м. Харків; лот 
3 - послуги по постачанню 
електричної енергії для 
учбових корпусів 
замовника в м. Балаклія, 
Харківської обл.; лот 4- 
послуги по постачанню 
електричної енергії для 
об’єктів Науково - 
дослідного та проектно- 
конструкторського 
інституту «Молнія») код 
за ДК 016:2010-35.12.1 
(35.12.10-00.00)

2282, 2281 7 668 170,82 (сім 
мільйонів шістсот 

шістдесят вісім 
тисяч сто сімдесят 
гривень 82 коп.) з

пдв

Переговорна
процедура
закупівлі

Лютий 2015 р.

Розподіляння 
газоподібного палива 
трубопроводами (лот — 1 - 
постачання природного 
газу для забезпечення 
потреб учбового містечка 
в м. Харків; лот — 2 - 
постачання природного 
газу для потреб їдальні в 
м. Харків; лот — 3 - 
постачання природного 
газу для спортивно- 
оздоровчого табора с. 
Фігуровка; лот -  4 - 
постачання природного 
газу для потреб 
гуртожитків в м. Харків), 
код за ДК 016:2010 — 
35.22.1(35.22.10-00.00)

2282, 2281 642 479,28 грн. 
(шістсот сорок дві 
тисячі чотириста 
сімдесят дев’ять 

гривень 28 коп.) з 
ПДВ

Лоті  - 154 608,00 
грн. (сто п’ятдесят 

чотири тисячі 
шістсот вісім 

гривень 00 К О П .)  3  

ПДВ;

Лот 2 - 231 912,00 
грн. (двісті 

тридцять одна 
тисяча дев’ятсот 

дванадцять гривень 
00 коп.) з ПДВ;

Лот 3 - 9 2  609,28 
грн. (дев’яносто дві 

тисячі шістсот 
дев’ять гривень 28 

коп.) з ПДВ;

Лот 4 -  163 350,00 
грн. (сто шістдесят 
три тисячі триста 
п’ятдесят гривень 

00 коп.) з ПДВ.

Переговорна
процедура
закупівлі

Лютий 2015 р.



Передавання електричної 
енергії (лот 1-послуги по 
постачанню електричної 
енергії для учбових 
корпусів та оренди у 
замовника в м. Харків; лот 
2-послуги по постачанню 
електричної енергії для 
житлових приміщень 
замовника в м. Харків; лот 
3 - послуги по постачанню 
електричної енергії для 
учбових корпусів 
замовника в м. Балаклія, 
Харківської обл.) код за 
ДК 016:2010-35.12.1 
(35.12.10-00.00)

2282, 2281 7 548 290,82 (сім 
мільйонів п’ятсот 
сорок вісім тисяч 
двісті дев’яносто 
гривень 82 коп.) з

пдв
от 1- 6 016 387,20 

грн. (шість 
мільйонів 

ністнадцять тисяч 
триста вісімдесят 
ім гривень 20 коп.) 

з ПДВ;

Лот 2- 1 530 
544,80 грн.(один 
мільйон п’ятсот 
тридцять тисяч 
п’ятсот сорок 

чотири гривні 80 
коп.) з ПДВ;

Лот 3 -  1 358,82 
грн. (одна тисяча 
триста п’ятдесят 
вісім гривень 82 

коп.) з ПДВ.

Переговорна
процедура
закупівлі

Лютий 2015 р.

Паливо рідинне та газ; 
оливи мастильні, (бензин 
моторний А-92- 11 000 
літрів, бензин моторний 
А-95 -  11 000 літрів, 
паливо дизельне -  7 000 
літрів), код за ДК 
016:2010- 19.20.2

2282,2281 800 000,00 
(вісімсот тисяч 

гривень 00 КОП.) 3
пдв

Відкриті
торги

Березень 2015 
Р-

Послуги, пов’язані з 
особистою безпекою 
(послуги охоронців), код 
за ДК 016: 2010- 80.10.1 
(80.10.19-00.00).

2282, 2281 299 900,00 (Двісті 
дев’яносто 

дев’ять тисяч 
дев’ятсот гривень 

00 коп.) з ПДВ

Запит
цінових
пропозицій

Березень 2015 
Р-



Послуги щодо 
передавання даних і 
повідомлень (лот 1 - 
послуги щодо 
передавання даних і 
повідомлень для об’єктів 
замовника в м. Харків та 
Харківській обл.; лот 2 - 
послуги щодо 
передавання даних і 
повідомлень для об’єктів 
замовника в Запорізькій 
обл., Полтавській обл., 
Сумській обл.), код за 
ДК 016:2010 -61.10.1

2282, 2281 263 000,00 (двісті 
шістдесят три 

тисячі гривень 00 
коп.) з ПДВ

Лот 1 -252  000, 00 
грн. (двісті 

п’ятдесят дві 
тисячі гривень 00 

коп.) з ПДВ;

Лот 2 -  11 000,00 
грн. (одинадцять 
тисяч гривень 00 

коп.) з ПДВ.

Переговорна
процедура
закупівлі

березень 2015 
Р-

Ремонтування та технічне 
обслуговування машин 
загальної призначеності 
(ремонтування та 
технічне обслуговування 
підіймального та 
вантажного
устаткування:: технічне 
обслуговування і 
поточний ремонт ліфтів), 
код за ДК 016:2010 -  
33.12.1

2282, 2281 450 000,00 
(чотириста 

п’ятдесят тисяч 
гривень 00 коп.) 3 

ПДВ

Відкриті торги Березень 2015 
Р-

Послуги щодо прання та 
хімічного чищення 
текстильних і хутряних 
виробів (прання білизни -  
40000 кг; сухе чищення 
текстильних виробів -  
8000 кг), код за ДК 
016:2010-96.01.1

2282, 2281 800 000,00 (вісімсот 
тисяч гривень 00 

коп.)

і_________________

Відкриті торгиКвітень 2015 
Р-

Торги
відмінено
У
відповідно 
сті до 
абзацу 8 
частини 
першої 
статті 30 
Закону 
замовник 
відміняє 
торги в 
разі, якщо 
до оцінки 
допущено 
пропозиції 
менше ніж 
двох
учасників



Послуги підприємств 
щодо перевезення 
безпечних
відходів(послуги щодо 
перевезення безпечних 
відходів), код за ДК 
016:2010-
38.11.6(38.11.69-00.00)

2282,2281 299 900,00 (Двісті 
дев’яносто 

дев’ять тисяч 
дев’ятсот гривень 

00 коп.)

Запит
цінових
пропозицій

квітень 2015 
?•

Плани та кресленики 
архітектурні (послуги з 
технічної інвентаризації 
будівель та споруд НТУ 
«ХПІ» в м. Харкові), код 
за ДК 016:2010 - 71.11.1; 
(71.11.10-00.00)

2282 800 000,00 грн. 
(вісімсот тисяч 
гривень 00 
копійок)

Відкриті
торги

Квітень 2015 
Р-

Вироби з текстилю для 
домашнього 
господарства 
(простирадла -  4800 шт., 
підковдри - 200 шт., 
наволочки - 2400 шт.), 
код за ДК 016:2010 - 
13.92.1

2282, 2281 850 000,00 грн. 
(вісімсот
п’ятдесят тисяч 
гривень 00 
копійок)

Відкриті
торги

Травень 2015 
Р-

Торги
відмінено
У
відповідно
сті до
абзацу
дев’ятого
частини
першої
статті 30
Закону
замовник
відхиляє
всі
пропозиції 
конкурсни 
х торгів

Розподіляння 
газоподібного палива 
трубопроводами 
(постачання природного 
газу для потреб 
гуртожитків в м. 
Харків), кодзаДК 
016:2010 -
35.22.1(35.22.10-00.00)

2282, 2281 646 920,00 грн. 
(шістсот сорок 
шість тисяч 
дев’ятсот 
двадцять гривень 
00 коп.) з ПДВ.

Переговорна
процедура
закупівлі

Червень 2015 
Р-

Послуги щодо прання та 
хімічного чищення 
текстильних і хутряних 
виробів (прання білизни -  
40000 кг; сухе чищення 
текстильних виробів -

2282, 2281 800 000,00 (вісімсот 
тисяч гривень 00 

коп.)

Відкриті торги Червень 2015 
Р-



8000 кг), код за ДК 
016:2010-96.01.1

---— — ----------------------------------------------------

Затверджений рішенням 

Проректор

голова комітету з конкурі

В. о. секретаря комітету з конкурсних 
торгів

1/.07.2015р.№ 11

М.І. Гасанов 
(ініціали та прізвище)

В.Р. Вітюк 
(ініціали та прізвище)


