
  РІЧНИЙ ПЛАН
державних закупівель на 2019 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"

45 500 010,95 грн. з ПДВ 

(сорок пять мільйонів  пятсот 

тисяч  десять грн. 95 коп.)
переговорна 

процедура

січень - лютий 

2019р.

№ 1

( теплова енергія)

код 09320000-8 "Пара, 

гаряча вода та повязана 

продукція"

2 499 988,37 грн. з ПДВ (два 

мільйона чотириста 

девяносто девять тисяч 

девятсот вісімдесят вісім грн. 

37 коп.)

переговорна 

процедура

січень - лютий 

2019р.

№ 2

Оплата водопостачання та 

водовідведення 2282 (2272)

(послуги з водовідведення) 
код 90430000-0 "Послуги з 

відведення стічних вод"

3 650 340,00 грн. з ПДВ (три 

мільйона шістсот пятдесят 

тисяч триста чорок грн. 00 

коп.)

переговорна 

процедура

січень - лютий 

2019р.

№ 3

)(послуги з водопостачання)
код 65110000-7 "Розподіл 

води"

3 939 180,00 грн. з ПДВ (три 

мільйони девятсот тридцять 

девять тисяч сто вісімдесят 

грн. 00 коп.)

переговорна 

процедура

січень - лютий 

2019р.

№ 4

оплата електроенергії 2273

(електрична енергія та 

супутні послуги) на умовах 

універсальної послуги

код 09310000-5 

«Електрична енергія» 

20 297 082,00 грн. (двадцять  

мільйонів двісті девяносто 

сім тисяч вісімдесят дві грн. 

00 коп.) з ПДВ Переговорна 

процедура 

січень - лютий 

2019р.

№ 5



Розподіл електричної енергії 

(послуги з компенсації 

перетікань реактивної 

електричної енергії)

код 65310000-9 «Розподіл 

електричної енергії» 

546 468,00 грн. (пятсот сорок 

шість тисяч чотириста 

шістдесят вісім грн. 00 коп.) з 

ПДВ Переговорна 

процедура 

січень - лютий 

2019р.

№ 6

Затверджений рішенням тендерного комітету  від ___18.01.19____№ 1

Голова 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 2019 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)

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 лютий 2019р..

№7

Затверджений рішенням тендерного комітету  від ___30.01.19____№ 2

Голова 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 2019 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"

1 950 000,00 грн. (один 

мільйон дев'ятсот п'ятдесят  

тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ відкриті торги лютий 2019р..

№9

Оплата природного газу 2282 (2274)

природний газ
 код 09120000-6 "Газове 

паливо"

399 918,48 грн. (триста 

дев'яносто дев'ять тисяч 

дев'ятсот вісімнадцять грн. 

48 коп.) з ПДВ

переговорна 

процедура лютий 2019р..

№8

Затверджений рішенням  тендерного комітету  від ___06.02.19____№ 3

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 2019 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»

489 593,14 грн. з ПДВ 

(чотириста вісімдесят 

дев'ять тисяч п'ятсот 

дев'яносто три грн. 14 коп.), 

що є еквівалентом 16 000 

(шістнадцять тисяч) ЄВРО 

за офіційним курсом НБУ 

станом на 12.02.2019р.

переговорна 

процедура

лютий- березень 

2019 р.

№ 10

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» 

3 908 024,44 грн. (три 

мільйона дев'ятсот вісім 

тисячі двадцять чотири грн. 

44 коп.) з ПДВ
відкриті торги 

лютий- березень 

2019 р.

№11

 

Затверджений рішенням  тендерного комітету  від ___12.02.19____№ 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 2019 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)

сир та сир кисломолочний

код 15540000-5 "Сирні 

продукти"

1 300 000,00 грн. з ПДВ 

(один мільйон триста  тисяч 

грн. 00 коп.) відкриті торги  березень 2019 р.

№ 12

напої безалкогольні 

код 15980000-1 

"Безалкогольні напої"

850 000,00 грн. (вісімсот 

пятдесят тисяч грн. 00 коп.) 

з ПДВ відкриті торги  березень 2019 р.

№ 13

Овочі та фрукти

код 03220000-9 "Овочі, 

фрукти та горіхи"

750 000,00 грн. з ПДВ 

(сімсот пятдесят тисяч грн. 

00 коп.) відкриті торги  березень 2019 р.

№ 14

Мясопродукти

код 15130000-8 

"Мясопродукти"

700 000,00 грн. (сіисот 

тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ відкриті торги  березень 2019 р.
№ 15

Затверджений рішенням  тендерного комітету  від ___12.03.19____№ 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 2019 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"

1 950 000,00 грн. (один 

мільйон дев'ятсот п'ятдесят  

тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ відкриті торги березень 2019р..

№ 16

Затверджений рішенням  тендерного комітету  від ___21.03.19____№ 6

Голови тендерного комітету  ________________ Вінецька Р.М..

(прізвище, ініціали) (підпис) М. П.

Секретар тендерного комітету  ________________Білий В.М.

(прізвище, ініціали) (підпис)


