Річний план закупівель,
що здійснюються без проведення процедур закупівель
на 2016 рік (зі змінами)
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 02125295
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Код
КЕКВ
(для
бюджет
них
коштів^

Очікувана вартість
предмета закупівлі

2282

90 000,00 грн.
(дев'яносто тисяч
гривень)

2282

199 600,00 грн. (сто
дев'яносто дев’ять
тисяч гривень)

Код 10.51.1 - Молоко та вершки, рідинні, оброблені

2282

199 000,00 грн. (сто
дев'яносто дев’ять
тисяч гривень)

Код 10.51.5 - Продукти молочні, інші

2282

100 000,00 грн. (сто
тисяч гривень)

Код 14.12.3 - Одяг робочий, інший (одяг
робочий)

2282

Код 14.13.2 - Одяг верхній, інший (мантії)

2282

Код 16.10.1 - Деревина, розпиляна чи розколота
вздовж, розділена на шари або лущена,
завтовшки більше ніж 6 мм; шпали дерев’яні до
залізничних або трамвайних колій, непросочені

2282

10 000,00 грн.
(десять тисяч
гривень)

Код 17.12.1 - Папір газетний, папір ручного
виготовляння та інший некрейдованиА папір, або
картон для графічних цілей
V.

2282
2281

199 000,00 грн. (сто
дев'яносто дев’ять
тисяч гривень)

Код 17.12.5 - Картон некрейдований (крім картону
для писання, друкування чи іншої графічної
призначеності)

2282
2281

5 000,00 грн. (п'ять
тисяч гривень)

2282
2281

199 000,00 грн. (сто
дев'яносто дев’ять
тисяч гривень)

2282

40 000,00 грн. (сорок
тисяч гривень)

Код 18.12.1 - Послуги щодо друкування інші
(документи про освіту;інші поліграфічні вироби)

2282

199 000,00 грн. (сто
дев'яносто дев’ять
тисяч гривень)

Код 18.13.1 - Послуги щодо підготовляння до друку (
послуги за номери)

2282

199 000,00 грн. (сто
дев'яносто дев’ять
тисяч гривень)

2282

199 000,00 грн. (сто
дев'яносто дев’ять

Предмет
закупівлі

%
Код 01.19.2 - Квіти зрізані та бутони квітів;
насіння квітів

Код 06.20.1 - Газ природний, скраплений або в
газоподібному стані (постачання природного
газу)

Код 17.23.1 -Вироби канцелярські, паперові
Код 18.11.1- Друкування газет (послуги з
друкування газети)

Код 18.13.3 -Послуги допоміжні, пов’язані з

Процеду
ра
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Прим
ітки

60 000,00 грн.
(шістдесят тисяч
гривень)
30 000,00 грн.
(тридцять тисяч
гривень)

1

друкуванням
Код 20.13.2 - Елементи хімічні, н.в.і.у.; кислоти
та сполуки неорганічні

тисяч гривень)
2282

Код 20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для
чищення (чистячи, миючи)

2282

Код 21.20.1 - Ліки (медикаменти)

2282

Код 22.29.2 - Вироби пластмасові, інші, н.в.і.у.
(таблички, вивіски, номерки,стенди,канцтовари)
Код 23.12.1 - Скло листове сформоване та
оброблене (Скло вітринне, оргскло, скло)

2282
2281
2282

10 000,00 грн.
(десять тисяч
гривень)
199 000,00 грн. (сто
дев'яносто дев’ять
тисяч гривень)
60 000,00 грн.
(шістдесят тисяч
гривень)
100 000,00 грн. (сто
тисяч гривень)
30 000,00 грн.
,
(тридцять тисяч
гривень)
15 000,00 грн.
(п'ятнадцять тисяч
гривень)

Код 23.41.1 - Вироби господарські та
декоративні керамічні (посуд фарфоровий та
скляний)

2282

Код 24.20.1 - Труби, трубки, порожнисті
профілі, безшовні (труби,трубопроводи)

2282

100 000,00 грн. (сто
тисяч гривень)

Код 24.44.2 - Проводи та кабелі електронні й
електричні, інші ( провід та кабель )

2282

90 000,00 грн.
(дев'яносто тисяч
гривень)

2282

100 000,00 грн. (сто
тисяч гривень)

Код 26.20.4 - Частини та приладдя до
обчислювальних машин
Код 26.30.5 - Частини приладів охоронної та
пожежної сигналізації й подібної апаратури

2282
3210

Код 26.52.9 - Роботи субпідрядні як частина
виробництва годинників усіх видів
Код 27.33.1 - Пристрої електромонтажні
Код 27.40.2 - Лампи та світильники
Код 33.12.1 - Ремонтування та технічне
обслуговування машин загальної пр&значеності
(Технічне та аварійне обслуговуваййя
технологічного обладнання центрального
теплового пункту)
Код 33.12.1 - Ремонтування та технічне
обслуговування машин загальної призначеності
(Технічне обслуговування та ремонт
холодильного обладнання)
Код 33.12.1 - Ремонтування та технічне
обслуговування машин загальної призначеності
(Обслуговування систем вентиляції та
кондиціонування повітря басейну
спорткомплексу; газифікованих
приміщень(гуртож.); ремонт та заміна компл-х)
Код 33.12.2 - Ремонтування та технічне
обслуговування машин і устаткування
спеціальної призначеності (Технічне
обслуговування та ремонт ліфтів і
диспетчерських систем)
Код 33.13.1 - Ремонтування та технічне

2282
2281
2282

100 000,00 грн. (сто
тисяч гривень)
40 000,00 грн. (сорок
тисяч гривень)
5 000,00 грн. (п'ять
тисяч гривень)
119 000,00 грн. (сто
дев'ятнадцять тисяч
гривень)

2282

49 200,00 грн. (сорок
дев'ять тисяч двісті
гривень)

2282

15 000,00 грн.
(п’ятнадцять тисяч
гривень)

2282
3210

55 700,00 грн.
(п'ятдесят п'ять тисяч '
сімсот гривень)

2282

199 000,00 грн. (сто
дев'яносто дев’ять
тисяч гривень)

2282

95 000,00 грн.
(дев'яносто п'ять

2

тисяч гривень)

обслуговування електронного й оптичного
устаткування (послуги з технічного
обслуговування системи охоронної сигналізації)
Код 33.14.1 - Ремонтування та технічне
обслуговування іншого електричного
устаткування (ліфтове обладнання)
Код 33.19.1. - Ремонтування іншого
устаткування (послуги з технічного
обслуговування систем автоматичної пожежної
сигналізації)

Код 35.13.1 - Розподіляння електричної енергії
Код 38.12.2 - Розміщування безпечних відходів
(послуги із знешкодження твердих побутових
відходів (талони))

2282

199 999,00 грн. (сто
дев'яносто дев’ять тисяч
дев'ятсот дев'яносто
дев’ять гривень)

2282

120 000,00 грн. (сто
двадцять тисяч
гривень)

2282

2282

199 999,00 грн. (сто
дев'яносто дев’ять тисяч
дев'ятсот дев'яносто
дев’ять гривень) ^
40 000,00 грн. (сорок
тисяч гривень)
✓

Код 49.31.2 - Послуги міського та приміського
пасажирського наземного транспорту
(Придбання проїзних документів;
пасаж.перевезення)

2282

60 000,00 грн.
(шістдесят тисяч
гривень)

Код 58.13.1 - Газети друковані

2282

100 000,00 грн. (сто
тисяч гривень)

Код 58.14.1 - Журнали та періодичні видання
друковані

2282
3210

199 990,00 грн. (сто
дев'яносто дев'ять
тисяч дев'ятсот
дев'яносто гривень

Код 58.29.3 - Програмне забезпечення як
завантажні файли

2282

160 000,00 грн. (сто
шістдесят тисяч
гривень)

Код 58.29.5 - Послуги щодо видання ліцензії на
право користування програмним забезпеченням

2282

40 000,00 грн. (сорок
тисяч гривень)

Код 61.10.2 - Послуги щодо пропускання
трафіку мережами проводового електрозв'язку
(послуги 3 мережевого зв'язку)
V,
Код 61.10.4 - Послуги зв'язку Інтернетом
проводовими мережами (послуги з надання
доступу до мережі Інтернет)
Код 62.01.1 - Послуги щодо проектування та
розробляння у сфері інформаційних технологій
(супровід прикладного програмного
забезпечення для автоматизованого ведення
бухгалтерського обліку; розрахунку зарплати на
базі „1-С Бухгалтерія”; програм «Деканат»)
Код 62.02.2 - Послуги щодо консультування
стосовно систем і програмного забезпечення
(супровід прикладного програмного
забезпечення для автоматизованого ведення
обліку на базі „1-С: Підприємство” для відділу
кадрів)
Код 62.02.2 - Послуги щодо консультування

2282

48 000,00 грн. (сорок
вісім тисяч гривень)

2282

90 000,00 грн.
(дев'яносто тисяч
гривень)

2282

199 999,00 грн. (сто
дев'яносто дев’ять тисяч
дев'ятсот дев'яносто
дев’ять гривень)

2282

50 000,00 грн.
(п'ятдесят тисяч
гривень)

2282

40 00,00 грн. (сорок
тисяч гривень)

стосовно систем і програмного забезпечення
(Обслуговування пакету ком'ютерних програм
«Деканат»)
Код 62.02.2 - Послуги щодо консультування
стосовно систем і програмного забезпечення
(Обслуговування програмного забезпечення для
інженерного відділу)

2282

5 000,00 грн. (п'ять
тисяч гривень)

2282

50 000,00 грн.
(п'ятдесят тисяч
гривень)

2282

119 000,00 грн. (сто'
дев'ятнадцять тисяч
гривень)

2282

60 Х)00,00 грн.
(шістдесят тисяч
гривень)

2282

15 000,00 грн.
(п'ятнадцять тисяч
гривень)

Код 63.99.1 - Послуги інформаційні, інші, н.в.і.у.

2282

15 000,00 грн.
(п'ятнадцять тисяч
гривень)

Код 64.19.3 - Послуги щодо грошового
посередництва, інші, н.в.і.у. (розрахунковокасове та готівкове обслуговування)

2282
2281

120 000,00 грн. (сто
двадцять тисяч
гривень)

2282

30 000,00 грн.
(тридцять тисяч
гривень)

2282

270 000,00 грн.
(двісті сімдесят тисяч
гривень)

2282

160 000,00 грн. (сто
шістдесят тисяч
гривень)

2282

20 000,00 грн.
(двадцять тисяч
гривень)

Код 62.02.3 - Послуги щодо технічної допомоги
у сфері інформаційних технологій
(супроводження комп'ютерної техніки та
мережевого обладнання бухгалтерії)
Код 62.09.2 - Послуги у сфері інформаційних
технологій і стосовно комп'ютерної техніки,
інші, н.в.і.у. (інформаційне обслуговування баз
даних бібліотеки)
Код 63.11.1 - Послуги щодо обробляння даних,
розміщення інформації на веб-узлах (послуги з
підтримання доступу навчального закладу до
ЄДЕБО)
Код 63.12.1 - Розміщування інформації на вебпорталі (послуги з розміщення оголошень в
інформаційному бюлетені «Вісник державних
закупівель», переклад оголошень, використання
платного сервісу «Кабінет замовника»)

Код 68.20.1 - Послуги щодо орендування й
експлуатації власної чи взятої у лізинг
нерухомості (оренда нежитлового приміщення
по вул. Автозаводська, 47)
Код 68.20.1 - Послуги щодо орендування й
експлуатації власної чи взятої у лізинг
нерухомості (відшкодування витрат
балансоутримувача орендованого нежитлового
приміщення та надання комунальних послуг
орендарю)
Код 81.29.1 - Послуги щодо очищування, інші
(послуги з дератизації та дезінсекції; натирання
підлоги)
Код 82.20.1 - Послуги телефонниз
інформаційних центрів (сервісне
обслуговування АТС)
Код 85.60.1 - Послуги освітянські допоміжні
(Послуги з ліцензування та акредитації)

2282

Код 85.60.1 - Послуги освітянські допоміжні

2282

Код 91.01.1 —Послуги бібліотек і архівів
(бібтехніка та інше)

2282

70 000,00 грн..
(сімдесят тисяч
гривень)
40 000,00 грн. (сорок
тисяч гривень)
70 000,00 грн.
(сімдесят тисяч
гривень)

Ґ

Код 93.11.1 - Послуги, пов’язані з
використанням спортивних споруд
(Послуги з забезпечення проведення занять з
фізичного виховання для студентів на стадіоні
ЦСКА ЗСУ)
Код 95.11.1 - Ремонтування комп'ютерів і
периферійного устаткування (послуги з ремонту
комп'ютерної техніки)
Код 95.21.1 - Ремонтування побутової
електронної техніки (заправка та ремонт
картриджів)

2282

50 000,00 грн.
(п'ятдесят тисяч
гривень)

2282

160 000,00 грн. (сто .
шістдесят тисяч
гривень)

2282
2281

199 999,00 грн. (сто
дев'яносто дев’ять тисяч
дев'ятсот дев'яносто
дев’ять гривень)
1

Код 95.24.1 - Ремонтування меблів і
домашнього начиння
(Ремонт меблів (стільці, столи)

2282

Код 96.09.1 - Послуги індивідуальні інші, н.в.і.у. (
пранні білизни, знезараження речей )

2282

60 000,00 грн.
(шістдесят тисяч
гривень)
✓

60 000,00 грн.
(шістдесят тисяч
в^^угащ ивень)

-----

В .П. Андрущенко

Ректор університету

(за рішенням комітету з конкурсних торгів від ІвкбїИ я^О Іб
Секретар комітету з конкурсних торгів
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