
  
 

ЗМІНИ №10 ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ  

на 2016 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 

Грудень 2015  

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 9 000 000,00 

(дев’ять 
мільйонів) 

гривень 00 
копійок  

Переговорна 

процедура 
закупівлі 

 

Грудень 2015  

Передавання 
електричної енергії 
(постачання 

електричної енергії) 
(4 лота), код за ДК 

016:2010 - 35.12.1; 
(35.12.10-00.00) 

2273 4 539 191,76 
(чотири 
мільйона 

п’ятсот 
тридцять 

дев’ять тисяч 
сто 
дев’яносто 

одна) гривня 
76 копійок 

Переговорна 
процедура 
закупівлі 

 

Грудень 2015 

 

Обробляння та 
розподіляння води 

трубопроводами  
(послуги з 

централізованого 
водопостачання) , 
код за ДК  016:2010  

- 36.00.2 

2272 1 549 548,00 
(один 

мільйон 
п’ятсот 

сорок  
дев’ять тисяч 
п’ятсот 

сорок вісім) 
гривень 00 

копійок 

Переговорна 
процедура 

закупівлі 

 

Грудень 2015 

 



Послуги 
каналізаційні 
(послуги з 

централізованого 
водовідведення) , 

код за ДК  016:2010  
- 37.00.1  

2272 897 264,00 
(вісімсот 
дев’яносто 

сім тисяч 
двісті 

шістдесят 
чотири) 
гривні 00 

копійок 

Переговорна 
процедура 
закупівлі 

 

Грудень 2015 

 

Машини 
обчислювальні, 

частини та приладдя 
до них (персональні 

комп’ютери, 
монітори, 
програмне 

забезпечення, 
сервер 

відеоспостереження, 
принтер), код за ДК 
016:2010 - 26.20.1 

3110 700 000 
(сімсот 

тисяч) 
грн.,00 коп. 

Відкриті 
торги 

Грудень 2015 

 

Послуги систем 
безпеки (послуги 

охорони за 
допомогою пульту 
централізованого 

спостереження) код 
за ДК 016:2010 - 

80.20.1; (80.20.10-
00.00) 

2240 220 000,00 
(двісті 

двадцять 
тисяч) 
гривень 00 

копійок  

Запит  
цінових 

пропозицій 

 

Січень 2016 

 

Торгівля газом, 

подаваним 
трубопроводами, 

код за ДК 016:2010 
– 35.23.1 
(Природний газ, код 

за ДК 021:2015 – 
09123) (постачання 

природного газу для 
потреб їдальні; 
постачання 

природного газу для  
гуртожитків з 
лічильниками; 

постачання 
природного газу для 

гуртожитків без 
лічильників), 3 

2274 869 000,00 

(вісімсот 
шістдесят 

дев’ять 
тисяч) 
гривень 00 

коп. 

лот № 1 – 
165 900,00 

(сто 
шістдесят 
п’ять тисяч 

дев’ятсот) 
гривень 00 

коп.; лот № 2 
– 434 500, 00 
(чотириста 

Відкриті 

торги 

Січень 2016 

 



лоти: лот № 1: 
торгівля газом, 
подаваним 

трубопроводами 
(природний газ) 

(постачання 
природного газу для 
потреб їдальні);  

лот № 2: торгівля 
газом, подаваним 

трубопроводами 
(природний газ) 
(постачання 

природного газу для 
гуртожитків з 

лічильниками); лот 
№ 3: торгівля газом, 
подаваним 

трубопроводами 
(природний газ) 

(постачання 
природного газу для 
гуртожитків без 

лічильників) 

тридцять 
чотири 
тисячі 

п’ятсот) 
гривень 00 

коп.; лот № 3 
– 268 600, 00 
(двісті 

шістдесят 
вісім тисяч 

шістсот) 
гривень 00 
коп. 

80.20.1 Послуги 

систем безпеки 
(79711000-1 
Послуги з 

моніторингу 
сигналів тривоги, 

що надходять з 
пристроїв охоронної 
сигналізації; 

послуги охорони за 
допомогою пульту 

централізованого 
спостереження) 

2240 215 000,00 

(двісті 
п’ятнадцять 
тисяч) 

гривень 00 
копійок 

Запит  

цінових 
пропозицій 

 

Лютий 2016 

 

38.11.6 Послуги 

підприємств щодо 
перевезення 

безпечних відходів 
(90511000-2 
Послуги зі збирання 

побутових відходів; 
послуги 

підприємств щодо 
перевезення 
побутових відходів) 

2240 279 480,00 

(двісті 
сімдесят 

дев’ять тисяч 
чотириста 
вісімдесят) 

гривень 00 
копійок  

Запит  

цінових 
пропозицій 

 

Лютий 2016 

 



35.23.1  Торгівля 
газом, подаваним 
трубопроводами 

(09123000-7 
природний газ; 

постачання 
природного газу), 2 
лоти: 

лот № 1: торгівля 
газом, подаваним 

трубопроводами 
(природний газ; 
постачання 

природного газу для 
потреб їдальні);  

лот № 2: торгівля 
газом, подаваним 
трубопроводами 

(природний газ; 
постачання 

природного газу для 
гуртожитків)  

2274 625 142,40 
(шістсот 
двадцять 

п’ять тисяч 
сто сорок 

дві) гривні 40 
коп. 

лот № 1 – 
179 486,40 
(сто сімдесят 
дев’ять тисяч 
чотириста 
вісімдесят 
шість) гривень 
40 коп.; лот № 
2 – 445 656, 00 
(чотириста 
сорок п’ять 
тисяч шістсот 
п’ятдесят 
шість) гривень 
00 коп. 

Відкриті 
торги 

Лютий 2016 

 

38.11.6 Послуги 

підприємств щодо 
перевезення 

безпечних відходів 
(90511200-4 
Послуги зі збирання 

побутових відходів; 
послуги 

підприємств щодо 
перевезення 
побутових відходів) 

2240 279 480,00 

(двісті 
сімдесят 

дев’ять тисяч 
чотириста 
вісімдесят) 

гривень 00 
копійок  

Запит  

цінових 
пропозицій 

 

Лютий 2016 

 

35.23.1  Торгівля 
газом, подаваним 

трубопроводами 
(09123000-7 
природний газ; 

постачання 
природного газу), 2 

лоти: 
лот № 1: торгівля 
газом, подаваним 

трубопроводами 
(природний газ; 

постачання 
природного газу для 
потреб їдальні);  

лот № 2: торгівля 
газом, подаваним 

трубопроводами 
(природний газ; 

2274 754 526,40 
(сімсот 

п’ятдесят 
чотири 
тисячі 

п’ятсот 
двадцять 

шість) 
гривнень 40 
коп. 

лот № 1 – 
179 486,40 
(сто сімдесят 
дев’ять тисяч 
чотириста 
вісімдесят 
шість) гривень 

Відкриті 
торги 

Березень 2016 

 



постачання 
природного газу для 
гуртожитків)  

40 коп.; 

 лот № 2 – 575 
040, 00 
(п’ятсот 
сімдесят п’ять  
тисяч сорок) 
гривень 00 
коп.  

Капітальний ремонт 
фасаду головного 

корпусу ХНЕУ ім. 
С. Кузнеця за 

адресою: просп. 
Науки, 9А 
(45443000-4 Фасадні 

роботи) 

3132 2 780 000,00 
(два 

мільйони 
сімсот 

вісімдесят 
тисяч) 
гривень 00 

копійок 

Відкриті 
торги 

Березень 2016 

 

85.42.1 послуги у 

сфері вищої освіти 
університетського 
рівня (80300000-7 

Послуги у сфері 
вищої освіти; 

послуги з залучення 
абітурієнтів та 
забезпечення 

матеріально-
технічної бази 

навчально-
консультаційного 
пункту), 4 лоти  

 

2240 499 900,00 

(чотириста 
дев’яносто 
дев’ять тисяч 

дев’ятьсот) 
гривень 00 

коп.: 

лот № 1 –   
255 300,00 
(двісті 
п’ятдесят 
п’ять тисяч 
триста) 
гривень 00 
коп.; 

 лот № 2 – 
114 000,00 
(сто 
чотирнадцять 
тисяч) гривень 
00 коп.; 

лот № 3 –     
31 200,00 
(тридцять 
одна тисяча 
двісті) гривень 
00 коп. 

лот № 4 –     
99 400,00 
(дев’яносто 

Запит  

цінових 
пропозицій 

 

Квітень 2016 

 



дев’ять тисяч 
чотириста) 
гривень 00 
коп.  

35.23.1  Торгівля 

газом, подаваним 
трубопроводами 
(09123000-7 

природний газ; 
постачання 

природного газу), 2 
лоти: 
лот № 1: торгівля 

газом, подаваним 
трубопроводами 

(природний газ; 
постачання 
природного газу для 

потреб їдальні);  
лот № 2: торгівля 

газом, подаваним 
трубопроводами 
(природний газ; 

постачання 
природного газу для 

гуртожитків)  

2274 740 560,80 

(сімсот сорок 
тисяч п’ятсот 
шістдесят) 

гривень 80 
коп. 

лот № 1 – 
165 520,80 
(сто шістдесят 
п’ять тисяч 
п’ятсот 
двадцять) 
гривень 80 
коп.; 

лот № 2 – 575 
040, 00 
(п’ятсот 
сімдесят п’ять  
тисяч сорок) 
гривень 00 
коп.  

Переговорна 

процедура 
закупівлі 

 

Травень 2016 

 

35.30.1 Пара та 
гаряча вода; 

постачання пари та 
гарячої води 

(09320000-8 Пара, 
гаряча вода та 
пов’язана 

продукція; 
постачання теплової 

енергії) 

2271 57 313,44 
(п’ятдесят 

сім тисяч 
триста 

тринадцять) 
гривень 44 
копійки  

Переговорна 
процедура 

закупівлі 

 

Травень 2016 

 

35.30.1 Пара та 
гаряча вода; 

постачання пари та 
гарячої води 

(09320000-8 Пара, 
гаряча вода та 
пов’язана 

продукція; 
постачання теплової 

енергії) 

2271 57 313,44 
(п’ятдесят 

сім тисяч 
триста 

тринадцять) 
гривень 44 
копійки  

Переговорна 
процедура 

закупівлі 

 

Червень 2016 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 30.05.2016р. № 76. 

 



Заступник голови 
комітету з конкурсних 
торгів  

________________  
(підпис) 

О.В. Кузнецов                 
(ініціали та прізвище) 

 М. П.  

Секретар комітету з 

конкурсних торгів  

________________  

(підпис) 

І.В.Чала    

(ініціали та прізвище) 

 


