
Річний план 
(зі змінами) 

державних закупівель на 2014 рік 
Київський національний університет технологій та дизайну,

код ЄДРПОУ 02070890
Предмет закупівлі Код

КЕКВ
(для

бюджет
них

коштів)

Джерело
фінансу

вання

Очікувана
вартість

предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Підрозділ/и 
(особа/и ), яких 

планує-ться 
залучити до 
підготовки 
конкурсної 

документації 
(запиту 
цінових 

котирувань)

Примітки

1 2 3 4 5 6 7 8

Код ДК 016-2010 -35 .11 .1 : Енергія електрична: 
лої -  енергія електрична; лот 2 -закупівля 
електричної енергії для спортивно-оздоровчого 
табору «Молодіжний»; лот 3 -  енергія 
електрична

2273

Держав
ний

бюджет

Закупівля в 
одного 

учасника Січень -  
лютий 
2014 р.

Комітет 3 
конкурсних 

торгів, 
головний 
енергетик

Код ДК 016-2010 -  36.00.2 - Обробляння та 
розподіляння води трубопроводами (послуги 3 

водо- постання)

2272 Держав
ний

бюджет 7>
Закупівля в 

одного 
учасника

Січень -  лютий 
2014 р.

Комітет 3 
конкурсних 

торгів, 
головний 
механік

Код ДК 016-2010 -  37.00.1 - Послуги 
каналізаційні (видаляння та обробляння стічних

вод)
2272

Держав
ний

бюджет —

Закупівля в 
одного 

учасника

Січень -  лютий 
2014 р.

Комітет 3 
конкурсних 

торгів, 
головний 
механік

1



1 2 3 4 5 6 7 8

код ДК 016-2010 -  35.30.1: Пара та гаряча вода, 
постачання пари та гарячої води (постачання 
пари та гарячої води трубопроводами): лої -  
постачання пари та гарячої води трубопроводами 
для коледжу КНУТД (вул. Білоруська, 22); лот 2 
-  постачання пари та гарячої води трубо
проводами для коледжу КНУТД (вул.. 
Руданського, 2); лот 3 постачання пари та гарячої 
води трубопроводами для Київського національ
ного університету технологій та дизайну

2271

Державний
бюджет

т Закупівля в 
одного 

учасника

Січень -  
лютий 
2014 р.

Комітет 3 
конкурсних 

торгів, головний 
механік

Поточний ремонт (згідно ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013): 
лот 1 - ремонт аварійного стану м’якої покрівлі в 
навчальному корпусі № 4 лот 2 -  ремонт фасаду 
навчального корпусу № 4

2240 Державний
бюджет

Відкриті
торги

Червень- 
липень 2014 

Р-

Комітет 3 
конкурсних тор
гів, група голов
ного інженера

т і -  * а и  
Нас фіЖьс 
М сас $г)>. Є) 
к.У *  '■

Поточний ремонт (згідно ДСТУ БД.1.1-1-2013): 
лот 1 -  технічне обслуговування з заміною 
теплового лічильника комерційного обліку в 
індивідуальному тепловому пункті навчального 
корпусу №3; лот 2 - ремонтні роботи по заміні 
аварійної ділянки тепломережі діаметром 89 мм 
за адресою вул.. Немировича -  Данченка, 2; лот 3 
- ремонтні роботи системи теплопостачання в 
тепловому пункті №3 корпусу №1 (кафедра 
дизайну).

2240 Державний
бюджет

Відкриті
торги

Серпень- 
вересень 

2014 р

Комітет 3 
конкурсних 

торгів, група 
головного 

інженера, гол. 
механіка та 

експлуатаційно- 
технічний відділ

<7

Код згідно ДК 016-2010: 19.20.2 - Паливо 
рідинне та газ; оливи мастильні: лоті- бензин А- 
92; лот 2 - бензин А-95; лот 3- бензин А-95 
(євро); лот 4 -  дизельне паливо

2210 Державний
бюджет

____ — —--------

Запит
цінових
пропози

цій

Травень- 
червень 
2014 р.

Комітет 3 
конкурсних 

торгів, 
автогосподарство

2



1 2 3 4 5 6 7 8

Поточний ремонт (згідно ДСТУ БД. 1.1-1- 
2013): лот 1 -  заміна рубильників в ГРЩ в 
навчальному корпусі № 4; лот 2 -  поточний 
ремонт аварійних ділянок в навчальних 
приміщеннях 10-го поверху в корпусі №4

2240 Державний
бюджет /

.у? / 

/

Відкриті
торги

Липень -серпень 
2014 р.

Комітет 3 
конкурсних 

торгів, 
головний 

енергетик, 
група 

головного 
інженера

Ніспиг/ 
ІіОаШ тис

УГУ).
М  ч  *  

}рїии<^ІуА
Поточний ремонт аварійного стану вхідної 

групи (фасаду) навчального корпусу №1 ( згідно 
ДСТУ БД.1.1-1-2013)

2240 Державний
бюджет

Відкриті
торги

Серпень 
вересень 2014 р.

Комітет 3 
конкурсних 

торгів, 
головний 

енергетик, 
група 

головного

*
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів, протокол № 8-РП від 18.08.2014 р.

Голова комітету з конкурсних торгів -
головний інженер -  помічник ректора з питань охорони та захисту власності, 
В.А. Товстик

Секретар комітету з конкурсних торгів -  
заступник начальника ПФВ, Л. В. Мурована

(підпис) М.П.

З


