
  РІЧНИЙ ПЛАН
державних закупівель на 2018 рік   

Національний авіаційний університет (ЄДРПОУ 01132330)

Конкретна назва предмета 

закупівлі

Предмет закупівлі                                                           

за ДК 021:2015

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість предмета 

закупівлі  

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6 7

Оплата теплопостачання 2282 (2271)

 (теплова енергія)

код 09320000-8 "Пара, 

гаряча вода та повязана 

продукція"

41 200 000,00 грн. з ПДВ 

(сорок один мільйон  двісті 

тисяч грн. 00 коп.)

переговорна 

процедура І квартал 2018 р.

№1

( теплова енергія)

код 09320000-8 "Пара, 

гаряча вода та повязана 

продукція"

2 000 000,00 грн. з ПДВ (два 

мільйона грн. 00 коп.)
переговорна 

процедура І квартал 2018 р.

№2

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ___23.01.18____№ 1

Голови тендерного комітету  ________________ Кочергін Ю.А.

(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.

Секретар тендерного комітету  ________________Білий В.М.

(прізвище, ініціали) (підпис)



 Додаток до РІЧНОГО ПЛАНУ
державних закупівель на 2018 рік   

Національний авіаційний університет (ЄДРПОУ 01132330)

з урахуванням ВСП НАУ (відокремлених структурних підрозділів НАУ)

Конкретна назва предмета закупівлі
Предмет закупівлі                                                           

за ДК 021:2015

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість предмета 

закупівлі  

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6 7

Оплата теплопостачання 2282 (2271)

 (теплова енергія)

код 09320000-8 "Пара, 

гаряча вода та повязана 

продукція"

1 200 000,00 грн. (один мільйон 

двісті тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ

переговорна 

процедура
січень     

2018 р.

Коледж інженерії та 

управління НАУ

 (теплова енергія)

код 09320000-8 "Пара, 

гаряча вода та повязана 

продукція"

13 160 175,00 (тринадцять 

мільйонів сто шістдесят тисяч сто 

сімдесят пять грн. 00 коп.) з ПДВ

переговорна 

процедура січень     

2018 р.

Кіровоградська 

льотна академія 

НАУ

оплата електроенергії 2282 (2273)

(електрична енергія) 
код 09310000-5 

«Електрична енергія» 

400 000,00 грн. (чотиримта 

тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ

Переговорна 

процедура 

січень     

2018 р.

Коледж інженерії та 

управління НАУ

(електрична енергія) 
код 09310000-5 

«Електрична енергія» 

9 580 235,50 (девять мільйонів 

пятсот вісімдесят тисяч двісті 

тридцять пять грн. 50 коп.) з ПДВ

Переговорна 

процедура 

лютий     

2018 р.

Кіровоградська 

льотна академія 

НАУ

Продукти харчування 2282 (2230)

(М’ясо яловичини (м’якоть 

в/гатунку охолоджена), м’ясо 

яловичини (м’якоть 1 гатунку 

охолоджена))

код 15110000-2  "М’ясо"
822 930,00 (вісімсот двадцять дві 

тисячі дев’ятсот тридцять гривень 

00 копійок) з ПДВ відкриті 

торги

грудень

2017р.

Кіровоградська 

льотна академія 

НАУ

(Стегно куряче охолоджене, 

гомілка куряча охолоджена,  філе 

куряче охолоджене) 

код 15110000-2  "М’ясо"
1 325 040,00 ( один мільйон триста 

двадцять п’ять тисяч сорок 

гривень 00 копійок) з ПДВ
відкриті 

торги

грудень

2017р.

Кіровоградська 

льотна академія 

НАУ

 (Cвинина свіжа обрізна (на кістці 

без шкіри) охолоджена 2 кат., 

баранина охолоджена (1 кат. на 

кості))

код 15110000-2  "М’ясо"
463 044,00 (чотириста шістдесят 

три тисячі  сорок чотири  гривні  00 

копійок) з ПДВ відкриті 

торги

грудень

2017р.

Кіровоградська 

льотна академія 

НАУ



(Cосики 1 г., ковбаси варені 1 г., 

ковбаси напівкопчені в/г)

код 15130000-8 

"М’ясопродукти" 

626 046,00 (шістсот двадцять 

шість тисяч сорок шість  гривень 

00 копійок) з ПДВ

відкриті 

торги

грудень

2017р.

Кіровоградська 

льотна академія 

НАУ

(йогурт, кефір, сметана)
код 15550000-8   "Молочні 

продукти різні"

1 835 000,00 ( один мільйон 

вісімсот тридцять п’ять тисяч  

гривень 00 копійок) з ПДВ

Відкриті 

торги

січень

2018р.

Кіровоградська 

льотна академія 

НАУ

(сирки кисломолочні глазуровані 

жирні, сир сичужний твердий з 

вмістом жиру 50%, сир 

кисломолочний з вмістом жиру не 

менш ніж 5%)

код 15540000-5 "Сирні 

продукти"

1 753 542,00 (один мільйон сімсот 

п’ятдесят три тисячі п’ятсот сорок 

дві гривень 00 копійок) з ПДВ Відкриті 

торги

січень

2018р.

Кіровоградська 

льотна академія 

НАУ

(масло вершкове з умістом жиру 

не менш ніж 73%)

код 15530000-2 "Вершкове 

масло"

1 439 500,00 (один мільйон 

чотириста тридцять дев’ять  тисяч 

п’ятсот  гривень 00 копійок) з ПДВ
Відкриті 

торги

січень

2018р.

Кіровоградська 

льотна академія 

НАУ

 (буряк, морква, цибуля, перець 

овочевий, помідори тепличні, 

помідори грунтові, огірки тепличні, 

огірки грунтові,  капуста рання, 

капуста середня та пізня, кріп 

зелений, петрушка листкова) 

код 03220000-9  "Овочі, 

фрукти та горіхи"

1 477 090,00 (Один мільйон 

чотириста сімдесят сім  тисяч 

дев’яносто  гривень 00 копійок) з 

ПДВ

Відкриті 

торги

січень

2018р.

Кіровоградська 

льотна академія 

НАУ

 (хек тушка (заморожений))

код 15220000-6  "Риба, 

рибне філе, та інше м’ясо 

риби морожені" 

839 400,00 (вісімсот тридцять 

дев’ять тисяч чотириста гривень 

00 копійок) з ПДВ

Відкриті 

торги

січень

2018р.

Кіровоградська 

льотна академія 

НАУ

 (яйце куряче) 

код 03140000-4  

"Продукція тваринництва 

та супутня продукція"

513 000,00 (п’ятсот тринадцять  

тисяч  гривень 00 копійок) з ПДВ
Відкриті 

торги

січень

2018р.

Кіровоградська 

льотна академія 

НАУ

(йогурт, кефір, сметана)
код 15550000-8   "Молочні 

продукти різні"

1 805 300,00 ( один мільйон 

вісімсот п’ять тисяч триста  

гривень 00 копійок) з ПДВ.

Відкриті 

торги

січень

2018р.

Кіровоградська 

льотна академія 

НАУ

Затверджений рішенням тендерного комітету  від ___27.02.18____№ 2

Голови тендерного комітету  ________________ Кочергін Ю.А.

(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.

Секретар тендерного комітету  ________________Білий В.М.

(прізвище, ініціали) (підпис)



 Додаток до РІЧНОГО ПЛАНУ
державних закупівель на 2018 рік   

Національний авіаційний університет (ЄДРПОУ 01132330)

Конкретна назва предмета 

закупівлі

Предмет закупівлі                                                           

за ДК 021:2015

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість предмета 

закупівлі  

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6 7

Дослідження і розробки, 

окремі заходи розвитку по 

реалізації державних 

(регіональних) програм 2281

Післягарантійне 

обслуговування (технічна 

підтримка) програмно-

технічних засобів реалізації 

Веб-сервісу подачі та 

опрацювання у мережі 

Інтернет-замовлень (КПТЗ -

"Інтернет-замовлення") на 

використання повітряного 

простору республіки 

Білорусь"

код 72250000-2 «Послуги, 

пов’язані із системами та 

підтримкою»

555 407,00 грн. з ПДВ 

(пятсот пятдесят пять тисяч 

чотириста сім грн. 00 коп.), 

що є еквівалентом 17 000 

(сімнадцять тисяч) ЄВРО за 

офіційним курсом НБУ 

станом на 03.03.2018р.

переговорна 

процедура 1 квартал 2018 р.

№ 3

Оплата послуг (крім 

комунальних) 2282 (2240)

(послуги з вивезення та 

утилізації твердих побутових 

відходів та негабаритного 

сміття з території 

Національного авіаційного 

університету)

 код 90510000-5 

«Утилізація сміття та 

поводження зі сміттям» 

3 094 867,11 грн. (три 

мільйона девяносто чотири 

тисячі вісімсот шістдесят 

сім грн. 11 коп.) з ПДВ

відкриті торги І квартал 2018 р.

№4



Послуги з прибирання 

приміщень (будівель)

 код 90910000-9 «Послуги 

з прибирання» 

2 689 500,00 грн. (два 

мільйона шістсот вісімдесят 

девять тисяч пятсот грн. 00 

коп.) з ПДВ відкриті торги І квартал 2018 р.

№5

(послуги з господарського 

утримання приміщень 

(будівель) та прилеглих до 

них територій Студентського 

містечка  Національного 

авіаційного університету)

 код 70330000-3 «Послуги 

з управління нерухомістю, 

надавані на платній основі 

чи на договірних засадах»

900 000,00 грн. з ПДВ 

(девятсот тисяч грн. 00 коп.)

відкриті торги І квартал 2018 р.

№6

Послуги з прибирання та 

обслуговування прилеглої 

території довкола 

гуртожитків Студентського 

містечка НАУ

 код 90610000-6 «Послуги 

з прибирання та 

підмітання вулиць» 

700 000,00 грн. з ПДВ 

(сімсот тисяч грн. 00 коп.)

відкриті торги І квартал 2018 р.

№7

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ___03.03.18____№ 3

Голови тендерного комітету  ________________ Кочергін Ю.А.

(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.

Секретар тендерного комітету  ________________Білий В.М.

(прізвище, ініціали) (підпис)



 Додаток до РІЧНОГО ПЛАНУ
державних закупівель на 2018 рік   

Національний авіаційний університет (ЄДРПОУ 01132330)

Конкретна назва предмета 

закупівлі

Предмет закупівлі                                                           

за ДК 021:2015

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість предмета 

закупівлі  

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6 7

Дослідження і розробки, 

окремі заходи розвитку по 

реалізації державних 

(регіональних) програм 2281

Післягарантійне 

обслуговування (технічна 

підтримка) програмно-

технічних засобів реалізації 

Веб-сервісу подачі та 

опрацювання у мережі 

Інтернет-замовлень (КПТЗ -

"Інтернет-замовлення") на 

використання повітряного 

простору республіки 

Білорусь"

код 72250000-2 «Послуги, 

пов’язані із системами та 

підтримкою»

548 883,00 грн. з ПДВ 

(пятсот сорок вісім тисяч 

вісімсот вісімдесят три грн. 

00 коп.), що є еквівалентом 

17 000 (сімнадцять тисяч) 

ЄВРО за офіційним курсом 

НБУ станом на 21.03.2018р.

переговорна 

процедура 1 квартал 2018 р.

№ 3

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ___21.03.18____№ 4

Голови тендерного комітету  ________________ Вінецька Р.М.

(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.

Секретар тендерного комітету  ________________Білий В.М.



(прізвище, ініціали) (підпис)



 Додаток до РІЧНОГО ПЛАНУ
державних закупівель на 2018 рік   

Національний авіаційний університет (ЄДРПОУ 01132330)

Конкретна назва предмета 

закупівлі

Предмет закупівлі                                                           

за ДК 021:2015

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість предмета 

закупівлі  

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6 7

Оплата послуг (крім 

комунальних) 2282 (2240)

Послуги з прибирання 

приміщень (будівель)

 код 90910000-9 «Послуги 

з прибирання» 

2 689 500,00 грн. (два 

мільйона шістсот вісімдесят 

девять тисяч пятсот грн. 00 

коп.) з ПДВ відкриті торги 2 квартал 2018 р.

№5

(послуги з господарського 

утримання приміщень 

(будівель) та прилеглих до 

них територій Студентського 

містечка  Національного 

авіаційного університету)

 код 70330000-3 «Послуги 

з управління нерухомістю, 

надавані на платній основі 

чи на договірних засадах»

900 000,00 грн. з ПДВ 

(девятсот тисяч грн. 00 коп.)

відкриті торги 2 квартал 2018 р.

№6

Послуги з прибирання та 

обслуговування прилеглої 

території довкола 

гуртожитків Студентського 

містечка НАУ

 код 90610000-6 «Послуги 

з прибирання та 

підмітання вулиць» 

700 000,00 грн. з ПДВ 

(сімсот тисяч грн. 00 коп.)

відкриті торги 2 квартал 2018 р.

№7

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ___04.04.18____№ 5

Голови тендерного комітету  ________________ Вінецька Р.М..

(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.

Секретар тендерного комітету  ________________Білий В.М.



(прізвище, ініціали) (підпис)



 Додаток до РІЧНОГО ПЛАНУ
державних закупівель на 2018 рік   

Національний авіаційний університет (ЄДРПОУ 01132330)

Конкретна назва предмета 

закупівлі

Предмет закупівлі                                                           

за ДК 021:2015

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість предмета 

закупівлі  

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6 7

Продукти харчування 2282 (2230)

м'ясо свіжеморожене та 

охолоджене
код 15110000-2 "Мясо"

1 200 000,00 грн. (один 

мільйон двісті тисяч грн. 00 

коп.) з ПДВ відкриті торги 2 квартал 2018 р.
№8

Оплата послуг (крім 

комунальних) 2282 (2240)

телекомунікаційні послуги

 код 64210000-1 "Послуги 

телефонного зв’язку та 

передачі даних"

320 000,00 грн. (триста 

двадцять тисяч грн. 00 коп.) 

з ПДВ

переговорна 

процедура 2 квартал 2018 р.

№9

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ___10.04.18____№ 6

Голови тендерного комітету  ________________ Вінецька Р.М..

(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.

Секретар тендерного комітету  ________________Білий В.М.

(прізвище, ініціали) (підпис)



 Додаток до РІЧНОГО ПЛАНУ
державних закупівель на 2018 рік   

Національний авіаційний університет (ЄДРПОУ 01132330)

Конкретна назва предмета 

закупівлі

Предмет закупівлі                                                           

за ДК 021:2015

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість предмета 

закупівлі  

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6 7

Капітальний ремонт інших обєктів 
3132

Роботи з капітального ремонту 

частин будівлі навчального корпусу 

№ 1 Національного авіаційного 

університету за адресою: м.Київ, пр-т 

Космонавта Комарова,1 корпус № 1 

згідно ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013  ( ДК 021-

2015 код 45400000-1 "Завершальні 

будівельні роботи") - 2 лоти:              

(лот №1 - роботи з капітального 

ремонту  підлоги холу та частини 

сходів навчального корпусу № 1 НАУ 

за адресою: пр. Космонавта 

Комарова, 1, корп.1 в м. Києві згідно 

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (за кодом СРV 

ДК 021:2015 код 45450000-6 "Інші 

завершальні будівельні роботи"));                                     

(лот № 2 - роботи з капітального 

ремонту головного фасаду 

навчального корпусу № 1 НАУ за 

адресою: пр. Космонавта Комарова, 

1 корп.1 в м. Києві згідно ДСТУ 

Б.Д.1.1-1:2013 (за кодом CPV ДК 

021:2015 код 45440000-3 

"Фарбування та скління"))

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013         ( 

ДК 021-2015 код 45400000-1 

"Завершальні будівельні 

роботи" ( в т.ч. (лот №1 ДСТУ 

Б.Д.1.1-1:2013 (за кодом СРV 

ДК 021:2015 код 45450000-6 

"Інші завершальні будівельні 

роботи"), лот №2 ДСТУ 

Б.Д.1.1-1:2013 (за кодом CPV 

ДК 021:2015 код 45440000-3 

"Фарбування та скління"))

6 035 651,00 грн. (шість 

мільйонів тридцять п'ять  тисяч 

шістсот п'ятдесят одна грн. 00 

коп.) з ПДВ (в т.ч. лот №1 - 2 

782 073,00 грн.з ПДВ  (два 

мільйони сімсот вісімдесят дві 

тисячі сімдесят три грн. 00 

коп.); лот № 2 - 3 253 578,00 

грн. з ПДВ (три мільйони двісті 

пятдесят три тисячі пятсот 

сімдесят вісім грн. 00 коп.))

відкриті торги 
червень-липень 

2018 р.
№10

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ___27.06.18____№ 7

Голови тендерного комітету  ________________ Вінецька Р.М..

(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.

Секретар тендерного комітету  ________________Білий В.М.

(прізвище, ініціали) (підпис)



 Додаток до РІЧНОГО ПЛАНУ
державних закупівель на 2018 рік   

Національний авіаційний університет (ЄДРПОУ 01132330)

Конкретна назва предмета 

закупівлі

Предмет закупівлі                                                           

за ДК 021:2015

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість предмета 

закупівлі  

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6 7

Капітальний ремонт інших обєктів 
3132

Роботи  з капітального      ремонту      

покрівлі навчального корпусу №1  

Національного авіаційного 

університету за адресою:    пр.         

Космонавта Комарова,1   корп. 1    

в м. Києві   згідно   ДСТУ Б.Д.1.1-

1:2013    

 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013    

(Класифікатор ДК 021:2015 

(CPV): 45260000-7 – 

«Покрівельні роботи та інші 

спеціалізовані будівельні 

роботи»)

4 374 143,00 грн. (чотири 

мільйона триста сімдесят 

чотири тисячі сто сорок три 

грн. 00 коп.) з ПДВ

відкриті торги липень 2018 р. №11

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ___06.07.18____№ 8

Голови тендерного комітету  ________________ Вінецька Р.М..

(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.

Секретар тендерного комітету  ________________Білий В.М.

(прізвище, ініціали) (підпис)



 Додаток до РІЧНОГО ПЛАНУ
державних закупівель на 2018 рік   

Національний авіаційний університет (ЄДРПОУ 01132330)

Конкретна назва предмета 

закупівлі

Предмет закупівлі                                                           

за ДК 021:2015

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість предмета 

закупівлі  

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6 7

Оплата послуг (крім комунальних)
2282 (2240)

Послуги з прибирання приміщень 

(будівель)

 код 90910000-9 «Послуги 

з прибирання» 

2 648 555,00 грн. (два 

мільйона шістсот сорок 

вісім тисяч пятсот пятдесят 

пять грн. 00 коп.) з ПДВ відкриті торги липень 2018 р.

№12

Продукти харчування 2282 (2230)

напої безалкогольні 

код 15980000-1 

"Безалкогольні напої"

650 000,00 грн. (шістсот 

пятдесят тисяч грн. 00 коп.) 

з ПДВ відкриті торги липень 2018 р.

№13

Мясопродукти

код 15130000-8 

"Мясопродукти"

450 000,00 грн. (чотириста 

пятдесят тисяч грн. 00 коп.) 

з ПДВ відкриті торги липень 2018 р.

№14

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ___10.07.18____№ 9

Голови тендерного комітету  ________________ Вінецька Р.М..

(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.

Секретар тендерного комітету  ________________Білий В.М.

(прізвище, ініціали) (підпис)



 Додаток до РІЧНОГО ПЛАНУ
державних закупівель на 2018 рік   

Національний авіаційний університет (ЄДРПОУ 01132330)

Конкретна назва предмета 

закупівлі

Предмет закупівлі                                                           

за ДК 021:2015

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість предмета 

закупівлі  

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6 7

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування
2282 (3110)

Високоточна система GNSS / INS на 

базі моделі  PW7700E1-FFN-RNN-

TBN-S1  NovAtel  для удосконалення  

технічних характеристик наукового 

обєкта, що становить національне 

надбання,  "Експериментальний 

комплекс моніторингу глобальних 

навігаційних супутникових систем" 

НАУ 

код 38110000-9 "Навігаційні 

прилади"

620 000,00 грн. (шістсот 

двадцять тисяч грн. 00 коп.) 

з ПДВ

відкриті торги ІІІ квартал  2018 р.

№15

Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар 2210

(автомобільне паливо)
код 09130000-9 "Нафта і 

дистиляти"

350 000,00 грн. (триста 

п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) 

з ПДВ
відкриті торги 

липень - серпень  

2018 р.

№16

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ___17.07.18____№ 10

Голови тендерного комітету  ________________ Вінецька Р.М..

(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.

Секретар тендерного комітету  ________________Білий В.М.

(прізвище, ініціали) (підпис)



 Додаток до РІЧНОГО ПЛАНУ
державних закупівель на 2018 рік   

Національний авіаційний університет (ЄДРПОУ 01132330)

Конкретна назва предмета 

закупівлі

Предмет закупівлі                                                           

за ДК 021:2015

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість предмета 

закупівлі  

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6 7

Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар 2210

(автомобільне паливо)
код 09130000-9 "Нафта і 

дистиляти"

350 000,00 грн. (триста 

п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) 

з ПДВ
відкриті торги серпень  2018 р.

№16

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ___14.08.18____№ 11

Голови тендерного комітету  ________________ Вінецька Р.М..

(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.

Секретар тендерного комітету  ________________Білий В.М.

(прізвище, ініціали) (підпис)



 Додаток до РІЧНОГО ПЛАНУ
державних закупівель на 2018 рік   

Національний авіаційний університет (ЄДРПОУ 01132330)

Конкретна назва предмета 

закупівлі

Предмет закупівлі                                                           

за ДК 021:2015

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість предмета 

закупівлі  

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6 7

Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар 2210

(автомобільне паливо)
код 09130000-9 "Нафта і 

дистиляти"

350 000,00 грн. (триста 

п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) 

з ПДВ
відкриті торги вересень 2018 р.

№17

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ___04.09.18____№ 12

Голови тендерного комітету  ________________ Вінецька Р.М..

(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.

Секретар тендерного комітету  ________________Білий В.М.

(прізвище, ініціали) (підпис)



 Додаток до РІЧНОГО ПЛАНУ
державних закупівель на 2018 рік   

Національний авіаційний університет (ЄДРПОУ 01132330)

Конкретна назва предмета 

закупівлі

Предмет закупівлі                                                           

за ДК 021:2015

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість предмета 

закупівлі  

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6 7

Оплата послуг (крім комунальних)
2282 (2240)

Послуги з дератизації та 

дезінсекції приміщень

 код 90920000-2 «Послуги 

із санітарно-гігієнічної 

обробки приміщень» 

200 000,00 грн. (двісті тисяч 

грн. 00 коп.) з ПДВ
відкриті торги жовтень 2018 р.

№18

Оплата теплопостачання 2282 (2271)

 (теплова енергія)

код 09320000-8 "Пара, 

гаряча вода та повязана 

продукція"

950 000,00 грн. з ПДВ 

(дев'ятсот п'ятдесят тисяч 

грн. 00 коп.)

переговорна 

процедура вересень 2018 р.

№19

 (теплова енергія)

код 09320000-8 "Пара, 

гаряча вода та повязана 

продукція"

21 992 010,00 грн. з ПДВ 

(двадцять один мільйон  

дев'ятсот дев'яносто дві 

тисячі десять грн. 00 коп.)

переговорна 

процедура вересень 2018 р.

№20

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ___25.09.18____№ 13

Голови тендерного комітету  ________________ Вінецька Р.М..

(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.

Секретар тендерного комітету  ________________Білий В.М.

(прізвище, ініціали) (підпис)



 Додаток до РІЧНОГО ПЛАНУ
державних закупівель на 2018 рік   

Національний авіаційний університет (ЄДРПОУ 01132330)

Конкретна назва предмета 

закупівлі

Предмет закупівлі                                                           

за ДК 021:2015

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість предмета 

закупівлі  

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6 7

Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар 2210

(авіаційний гас ТС-1)
код 09130000-9 "Нафта і 

дистиляти"

185 000,00 грн. (сто 

вісімдесят пять тисяч грн. 

00 коп.) з ПДВ
відкриті торги жовтень 2018 р.

№22

меблі корпусні
код 39140000-5 "Меблі для 

дому"

2 000 000,00 грн.(два 

мільйона грн. 00 коп.) з ПДВ
відкриті торги листопад 2018 р.

№ 24

Продукти харчування 2282 (2230)

борощно та крупи зернових

код 15610000-7 "Продукція 

борошномельно-круп'яної 

промисловості"

200 000,00 грн. (двісті тисяч 

грн. 00 коп.) з ПДВ
відкриті торги жовтень 2018 р.

№21

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування
2282 (3110)

комунальна прибиральна машина на 

базі трактора

код 34920000-2 "Дорожнє 

обладнання"

450 000,00 грн. (чотириста 

пятдесят тисяч грн. 00 коп.) 

з ПДВ відкриті торги листопад  2018 р.

№23

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ___18.10.18____№ 14

Голови тендерного комітету  ________________ Вінецька Р.М..

(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.

Секретар тендерного комітету  ________________Білий В.М.

(прізвище, ініціали) (підпис)



 Додаток до РІЧНОГО ПЛАНУ
державних закупівель на 2018 рік   

Національний авіаційний університет (ЄДРПОУ 01132330)

Конкретна назва предмета 

закупівлі

Предмет закупівлі                                                           

за ДК 021:2015

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість предмета 

закупівлі  

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6 7

Капітальний ремонт інших обєктів 
3132

 Роботи (додаткові) з капітального 

ремонту головного фасаду 

навчального корпусу № 1 НАУ за 

адресою: пр. Космонавта Комарова, 

1 корп.1 в м. Києві 

 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (за 

кодом CPV ДК 021:2015 код 

45440000-3 "Фарбування та 

скління")

 293 354,40 грн. з ПДВ (двісті 

девяносто три тисячі триста 

пятдесят чотири грн. 40 коп.)

переговорна 

процедура
жовтень 2018 р. №25

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ___23.10.18____№ 15

Голови тендерного комітету  ________________ Вінецька Р.М..

(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.

Секретар тендерного комітету  ________________Білий В.М.

(прізвище, ініціали) (підпис)



 Додаток до РІЧНОГО ПЛАНУ
державних закупівель на 2018 рік   

Національний авіаційний університет (ЄДРПОУ 01132330)

Конкретна назва предмета 

закупівлі

Предмет закупівлі                                                           

за ДК 021:2015

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість предмета 

закупівлі  

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6 7

Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар 2210

(авіаційний гас ТС-1)
код 09130000-9 "Нафта і 

дистиляти"

185 000,00 грн. (сто 

вісімдесят пять тисяч грн. 

00 коп.) з ПДВ
відкриті торги листопад 2018 р.

№22

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ___06.11.18____№ 16

Голови тендерного комітету  ________________ Вінецька Р.М..

(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.

Секретар тендерного комітету  ________________Білий В.М.

(прізвище, ініціали) (підпис)



 Додаток до РІЧНОГО ПЛАНУ
державних закупівель на 2018 рік   

Національний авіаційний університет (ЄДРПОУ 01132330)

Конкретна назва предмета 

закупівлі

Предмет закупівлі                                                           

за ДК 021:2015

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість предмета 

закупівлі  

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6 7

Капітальний ремонт інших обєктів 
3132

Роботи (додаткові) з капітального 

ремонту  підлоги холу та частини 

сходів навчального корпусу № 1 

НАУ за адресою: пр. Космонавта 

Комарова, 1, корп.1 в м. Києві 

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (за 

кодом СРV ДК 021:2015 код 

45450000-6 "Інші 

завершальні будівельні 

роботи"), 

134 469,79 грн. (сто 

тридцять чотири тисячі 

чотириста шістдесят девять 

грн. 79 коп.) з ПДВ

переговорна 

процедура

грудень 2018

№ 26

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ___03.12.18____№ 17

Голови тендерного комітету  ________________ Вінецька Р.М..

(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.

Секретар тендерного комітету  ________________Білий В.М.

(прізвище, ініціали) (підпис)



 Додаток до РІЧНОГО ПЛАНУ
державних закупівель на 2018 рік   

Національний авіаційний університет (ЄДРПОУ 01132330)

Конкретна назва предмета 

закупівлі

Предмет закупівлі                                                           

за ДК 021:2015

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість предмета 

закупівлі  

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6 7

Оплата Енергосервісу
2276

Послуги з енергосервісу будівлі 

гуртожитку № 5 НАУ (м.Київ, вул. 

Борщагівська, 193)

 код 99999999-9  Не 

відображено в інших 

розділах.

0,00
Відкриті торги для 

закупівлі 

енергосервісу

грудень 2018

№ 27

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ___20.12.18____№ 18

Голови тендерного комітету  ________________ Вінецька Р.М..

(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.

Секретар тендерного комітету  ________________Білий В.М.

(прізвище, ініціали) (підпис)


