
ЗМІНИ №12 ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ. 02071211

(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, пов'язані з 
особистою безпекою 
(послуги охоронників), 
код за ДК 016:2010 - 
80.10.1; (80.10.12-00.00)

2240 1 350 000,00
(один
мільйон
триста
п'ятдесят
тисяч)
гривень 00
копійок

Відкриті
торги

Листопад 2014

Послуги систем безпеки 
(послуги охорони за 
допомогою пульту 
централізованого 
спостереження) код за 
ДК 016:2010-80.20.1; 
(80.20.10-00.00)

2240 265 050,00
(двісті
шістдесят
п'ять тисяч
п'ятдесят)
гривень 00
копійок

Запит
цінових
пропозицій

Грудень 2014

Послуги щодо прання 
та хімічного чищення 
текстильних і хутряних 
виробів (прання білизни 
- 15 000 кг), код за ДК 
016:2010: 96.01.1.

2240 180 000 (сто 
вісімдесят 
тисяч) 
гривень 00 
копійок

Запит
цінових
пропозицій

Грудень 2014

Послуги підприємств 
щодо перевезення 
безпечних відходів 
(послуги підприємств 
щодо перевезення 
твердих побутових 
відходів та твердих 
будівельних відходів), 
код за ДК 016:2010 - 
38.11.6; (38.11.69- 
00.00), (2 лота): лот № 1 
- послуги підприємств 
щодо перевезення 
твердих побутових 
відходів, лот № 2 -

2240 299900,00
(двісті
дев’яносто
дев’ять тисяч
дев’ятсот)
гривень 00
копійок

лот № 1 - 
238812 (двісті 
тридцять 
вісім тисяч 
вісімсот 
дванадцять) 
гривень 00

Запит
цінових
пропозицій

Грудень 2014



послуги підприємств 
щодо перевезення 
твердих будівельних 
відходів

копійок

лот № 2 -  
61088 
(шістдесят 
одна тисяча 
вісімдесят 
вісім) 
гривень 00 
копійок

Розподіляння 
газоподібного палива 
трубопроводами 
(послуги з розподілу 
природного газу та його 
постачання), (3 лота), 
код за ДК 016:2010 - 
35.22.1; (35.22.10- 
00.00), лот № 1 - 
послуги з розподілу 
природного газу та його 
постачання для установ 
та організацій, що 
фінансуються з 
бюджету в обсязі - 
21 000 м3, лот№ 2 - 
послуги з розподілу 
природного газу та його 
постачання для для 
потреб населення з 
лічильниками в обсязі - 
60000 м3, лот № 3 - 
послуги з розподілу 
природного газу та його 
постачання для для 
потреб населення без 
лічильників в обсязі - 
50000 м3

2274 287 528,40 
(двісті
вісімдесят сім 
тисяч п'ятсот 
двадцять 
вісім) грн. 40 
коп.

лот № 1 - 162 
338, 40 (сто 
шістдесят дві 
тисячі триста 
тридцять 
вісім) 
гривень 40 
коп.; лот № 2 
-  65 340, 00 
(шістдесят 
п’ять тисяч 
триста сорок) 
гривень 00 
коп.; лот № 3 
к 59 850, 00 
(п'ятдесят 
дев’ять тисяч 
вісімсот 
п’ятдесят) 
гривень 00 
коп.

Переговорна
процедура
закупівлі

Грудень 2014

Пара та гаряча вода; 
постачання пари та 
гарячої води 
(постачання теплової 
енергії) код за ДК 
016:2010 -35.30.1; 
(35.30.12-00.00)

2271 7 500 000,00 
(сім
мільйонів 
п’ятсот 
тисяч) 
гривень 00 
копійок

Переговорна
процедура
закупівлі

Грудень 2014

Передавання 
електричної енергії 
(постачання 
електричної енергії) (4

2273 3 464 333,94 
(три мільйона 
чотириста 
шістдесят

Переговорна
процедура
закупівлі

Січень 2015



лота), код за ДК
016:2010-35.12.1;
(35.12.10-00.00)

чотири тисячі 
триста
тридцять три) 
гривні 94 
копійки

Обробляння та 
розподіляння води 
трубопроводами 
(послуги 3 
централізованого 
водопостачання), код 
за ДК 016:2010 - 
36.00.2

2272 1 406 784,00
(один
мільйон
чотириста
шість тисяч
сімсот
вісімдесят
чотири)
гривні 00
копійок

Переговорна
процедура
закупівлі

Січень 2015

Послуги каналізаційні 
(послуги 3 
централізованого 
водовідведення), код за 
ДК 016:2010 -37.00.1

2272 844 008,00 
(вісімсот 
сорок чотири 
тисячі вісім) 
гривень 00 
копійок

Переговорна
процедура
закупівлі

Січень 2015

Ремонтування 
комп'ютерів і 
периферійного 
устатковання (послуги з 
технічного 
обслуговування і 
ремонту
обчислювальної та 
периферійної техніки, 
рециклінг та 
заправка/регенерація 
картриджів для 
принтерів та 
копіювальної техніки, 
послуги з технічного 
обслуговування і 
ремонту принтерів та 
копіювальної техніки), 
код за ДК 016: 2010 - 
95.11.1; (95.11.10-00.00)

2240 290 000,00
(двісті
дев'яносто
тисяч)
гривень 00
копійок

Запит
цінових
пропозицій

Лютий 2015

Капітальний ремонт 
фасаду головного 
учбового корпусу 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця за 
адресою: просп. Леніна, 
9 А; ДСТУ Б Д.1.1-

3132 3 700 000,00 
(три
мільйони 
сімсот тисяч) 
гривень 00 
копійки

Відкриті
торги

Березень 2015



1:2013

Пара та гаряча вода; 
постачання пари та 
гарячої води 
(постачання теплової 
енергії) код за ДК 
016:2010 -35.30.1; 
(35.30.12-00.00)

2271 57 313,44 
(п'ятдесят сім 
тисяч триста 
тринадцять) 
гривень 44 
копійки

Переговорна
процедура
закупівлі

Березень 2015

Папір і картон 
оброблені (папір білий 
та кольоровий,в 
аркушах), код за ДК 
016:2010-17.12.7

2210 299 900,00
(двісті
дев'яносто
дев'ять тисяч
дев’ятсот)
гривень 00
копійок

Запит
цінових
пропозицій

Березень 2015

Книжки друковані 
(підручники друковані, 
книжки професійні та 
науково-технічні 
друковані), кодзаДК 
016:2010-58.11.1

3110 380 000,00
(триста
вісімдесят
тисяч)
гривень 00
копійок

Відкриті
торги

Квітень 2015

Капітальний ремонт 
покрівлі головного 
корпусу ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця за адресою: пр. 
Леніна, 9 А; ДСТУ Б 
Д.1.1-1:2013

3132 2 300 000,00 
(два
мільйони 
триста тисяч) 
гривень 00 
копійок

Відкриті
торги

Квітень 2015

Послуги щодо 
проектування та 
розробляння у сфері 
інформаційних 
технологій (розробка 
програмного 
забезпечення в складі 
корпоративної 
інформаційної системи 
управління ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця:розробка 
програмного 
забезпечення для 
формування звітів за 
показниками 
навчальної, наукової та 
методичної діяльності 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 
розробка програмного 
забезпечення 
підсистеми «Кар’єра»;

2240 299 900,00
(двісті
дев'яносто
дев'ять тисяч
дев’ятсот)
гривень 00
копійок

Запит
цінових
пропозицій

Квітень 2015



розробка програмного 
забезпечення 
підсистеми «Аудит 
робіт»), код за ДК 
016:2010-62.01.1
Послуги у сфері вищої 
освіти
університетського рівня 
(послуги у сфері вищої 
освіти
університетського рівня
-  послуги з залучення 
абітурієнтів та 
забезпечення 
матеріально-технічної 
бази навчально- 
консультаційного 
пункту), код за ДК 
016:2010-85.42.1,4 
лоти: лот № 1 - послуги 
у сфері вищої освіти 
університетського рівня 
(послуги у сфері вищої 
освіти
університетського рівня
-  послуги з залучення 
абітурієнтів та 
забезпечення 
матеріально-технічної 
бази навчально- 
консультаційного 
пункту в м. Маріуполь 
Донецької області); 
лот № 2 - послуги у 
сфері вищої освіти 
університетського рівня 
(послуги у сфері вищої 
освіти
університетського рівня
-  послуги з залучення 
абітурієнтів та 
забезпечення 
матеріально-технічної 
бази навчально- 
консультаційного 
пункту в м. Херсон); 
лот № 3 - послуги у 
сфері вищої освіти 
університетського рівня 
(послуги у сфері вищої 
освіти
університетського рівня
-  послуги з залучення 
абітурієнтів та

2240 354 048,00 
(триста 
п’ятдесят 
чотири тисячі 
сорок вісім) 
грн. 00 коп.

лот№ 1-155 
739, 00 (сто 
п’ятдесят 
п’ять тисяч 
сімсот 
тридцять 
дев’ять) 
гривень 00 
коп.; лот № 2 
-  95 253, 60 
(дев’яносто 
п’ять тисяч 
двісті
п’ятдесят три 
тисячі) 
гривень 60 
коп.; лот № 3 
-21  430, 50 
(двадцять 
одна тисяча 
чотириста 
тридцять) 
гривень 50 
коп..; лот№ 
4 -8 1  624, 90 
(вісімдесят 
одна тисяча 
шістсот 
двадцять 
чотири) 
гривень 90 
коп.

Відкриті
торги

Травень 2015



забезпечення 
матеріально-технічної 
бази навчально- 
консультаційного 
пункту в м. Енергодар 
Запорізької області); 
лот № 4 - послуги у 
сфері вищої освіти 
університетського рівня 
(послуги у сфері вищої 
освіти
університетського рівня 
-  послуги з залучення 
абітурієнтів та 
забезпечення 
матеріально-технічної 
бази навчально- 
консультаційного 
пункту в м. Кам'янець- 
Подільський 
Хмельницької області)
Послуги щодо 
друкування, інші 
(послуги щодо 
друкування 
екзаменаційних 
бланків, дипломів про 
вищу освіту, залікових 
книжок, посвідчень, 
фірмових бланків, 
фірмових конвертів, 
буклетів, обкладинок, 
папок), код за ДК 
016:2010-18.12.1

2210 210 000,00 
(двісті десять 
тисяч) 
гривень 00 
копійок

Запит
цінових
пропозицій

Червень 2015

Книжки друковані 
(підручники друковані, 
книжки професійні та 
науково-технічні 
друковані), кодзаДК 
016:2010-58.11.1

3110 390 000,00
(триста
дев’яносто
тисяч)
гривень 00
копійок

Відкриті
торги

Липень 2015

Торгівля газом, 
подаваним 
трубопроводами 
(постачання природного 
газу за регульованим 
тарифом), (3 лота), код 
за ДК 016:2010- 
35.23.1; лот № 1 - 
постачання природного 
газу за регульованим 
тарифом для установ та 
організацій, що 
фінансуються з 
бюджету в обсязі -

2274 320 977,00
(триста
двадцять
тисяч
дев’ятсот
сімдесят сім)
грн. 00 коп.

лот № 1 - 73
616,35
(сімдесят три
тисячі
шістсот
шістнадцять)

Переговорна
процедура
закупівлі

Серпень 2015



8 203 м3, лот № 2 - 
постачання природного 
газу за регульованим 
тарифом для потреб 
населення з 
лічильниками в обсязі - 
27 213 м3, лот № 3 - 
постачання природного 
газу за регульованим 
тарифом для потреб 
населення без 
лічильників в обсязі - 
7 200 м3

гривень 35 
коп.; лот № 2 
-  195 607, 05 
(сто
дев’яносто 
п’ять тисяч 
шістсот сім) 
гривень 05 
коп.; лот № З 
-51 753,60 
(п'ятдесят 
одна тисяча 
сімсот 
п’ятдесят 
три)гривень 
60 коп.

Затверджений рішенням комітету з коі

Г олова 
конкур

Секреті 
конкурс1

урсних торгів від 10.08.2015р. №123.

В.І.Отенко
(ініціали та прізвище) 

І.В.Чала
(ініціали та прізвище)


