ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України

15 . 09.2014 № 1106

Річний план закупівель на 2016 рік (зі змінами)
НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО, ЄДРПОУ; 02214188
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

1
Пара та гаряча вода; постачання
нари та гарячої води - код ДК
016:2010: 35.30.1 (код ДК 021:2015 09300000-2 «Електрична, теплова,
сонячна та атомна енергія»)
Лот №1 Пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячої води - код
Д К 016:2010: 35.30.1 (код Д К 021:2015 09300000-2 «Електрична, теплова,
сонячна та атомна енергія») - для
навчального корпусу Академії за
адресою: м. Київ, вул. Архітектора
Городецького, 1-3/11
Лот №2 Пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячої води - код
Д К 016:2010: 35.30.1 (код Д К 021:2015 09300000-2 «Електрична, теплова,
сонячна та атомна енергія») - для
гуртожитку Академії за адресою: м.
Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2К)

Код
КЕКВ
(для
бюджет
них
коштів)
2
2271

Очікувана вартість предмета закупівлі

3
909 812,00 грн.
(дев’ятсот дев’ять тисяч вісімсот дванадцять
гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ: 151 635,33
грн. (сто п ’ятдесят одна тисяча шістсот
тридцять п ’ять гривень 33 копійки):

Лот №1 - 564 839,00 грн. (п 'ятсот шістдесят
чотири тисячі вісімсот тридцять дев ’я ть
гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ:94 139,83 грн.
(дев 'яносто чотири тисячі сто тридцять
дев ’я ть гривень 83 копійок)

Лот № 2 - 344 973,00 грн. (триста сорок чотири
тисячі дев 'ятсот сімдесят три гривні 00
копійок), в т.ч. ПДВ: 57 495,50 гри. (п ’ятдесят
сім тисяч чотириста дев 'яносто п 'ять гривень
50 копійок)

Процедура
закупівлі

4
Переговорна
процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітки

5
лютий
2016 року

6
Укладено
договори

г

оробляння та розподіляння води
трубопроводами - код ДК 016:2010:
36.00.2 (код ДК 021:2015 - 65111000-4
«Розподіл питної води»)

2272

Лот №1 Обробляння та розподіляння
води трубопроводами - код Д К
016:2010: 36.00.2 (код Д К 021:2015 65111000-4 «Розподіл питної води») для навчального корпусу Академії за
адресою: м. Київ, вул. Архітектора
Городецъкого, 1-3/11)

Переговорна
процедура
закупівлі

лютий
2016 року

Укладено
договори

Переговорна
процедура
закупівлі

лютий
2016 року

Укладено
договори

Лот №1 - 4 031,00 грн. (чотири тисячі тридцять
одна гривня 00 копійок), у т.ч. ПДВ: 671,83 грн.
(шістсот сімдесят одна гривня 83 копійки)

Лот №2 Обробляння та розподіляння
води трубопроводами - код Д К
016:2010: 36.00.2 (код Д К 021:2015 65111000-4 «Розподіл питної води») для гуртожитку Академії за адресою:
м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2К)
Послуги каналізаційні - код ДК
016:2010: 37.00.1 (код ДК 021:2015 90430000-0 «Послуги з відведення
стічних вод»)

55 874,00 грн.
(п’ятдесят п ’ять тисяч вісімсот сімдесят
чотири гривні 00 копійок), у т.ч. ПДВ: 9 312,33
грн. (дев’ять тисяч триста дванадцять гривень
33 копійки):

Лот № 2 - 51 843,00 грн. (п ’я тдесят одна тисяча
вісімсот сорок три гривні 00 копійок), у т. ч.
ПДВ: 8 640,50 грн. (вісім тисяч шістсот сорок
гривень 50 копійок)

2272

49 747,00 грн.
(сорок дев’ять тисяч сімсот сорок сім гривень
00 копійок), у т.ч. ПДВ: 8 291,17 грн. (вісім
тисяч двісті дев’яносто одна гривня 00
копійок):

Лот №1 Послуги каналізаційні - код Д К
016:2010: 37.00.1 (к о д Д К 021:2015 90430000-0 «Послуги з відведення
стічних вод») - для навчального корпусу
Академії за адресою: м. Київ, вул.
Архітектора Городецъкого, 1-3/11)

Лот №1 - 3 589,00 грн. (три тисячі п ’я тсот
вісімдесят дев ’я ть гривень 00 копійок), у т. ч.
ПДВ: 598,17 грн. (п 'ятсот дев ’я носто вісім
гривень 17 копійок)

Лот №2 Послуги каналізаційні - код Д К
016:2010: 37. 00.1 (код Д К 021:201590430000-0 «Послуги з відведення
стічних вод») - для гуртожитку
Академії за адресою: м. Київ , вул.
Маршала Тимошенка, 2К)

Лот №2 - 46 158,00 грн. (сорок шість тисяч сто
п ’я тдесят вісім гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ:
7 693,00 грн. (сім тисяч шістсот дев 'яносто три
гривні 00 копійок)

лектрична енергій - код ДК
016:2010: 35.11.1 (код ДК 021:2015 09310000-5 «Електрична енергія»)

2273

313 987,00 грн.
(триста тринадцять тисяч дев’ятсот вісімдесят
сім гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ: 52 331,17
грн. (п’ятдесят дві тисячі триста тридцять
одна гривня 17 копійок):

Лот №1 Електрична енергія - код Д К
016:2010: 35.11.1 (код Д К 021:2015 09310000-5 «Електрична енергія»)
- для навчального корпусу Академії за
адресою: м. Київ, вул. Архітектора
Городецького, 1-3/11.

Лот №1 - 1 7 9 100,00 грн. (сто сімдесят дев ’я ть
тисяч сто гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ:
29 850,00 грн. (двадцять дев ’я ть тисяч вісімсот
п ’я тдесят гривень 00 копійок)

Лот №2 Електрична енергія - код Д К
016:2010: 35.11.1 (код Д К 021:2015 09310000-5 «Електрична енергія»)
- для гуртожитку Академії за адресою:
м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2К.

Лот № 2 - 134 887,00 грн. (сто т ридщ т ь чотири
тисячі вісімсот вісімдесят сім гривень 00
копійок), у т.ч. ПДВ: 22 481,17 грн. (двадцять дві
тисячі чотириста вісімдесят одна гривня 17
копійок)
2271

Пара та гаряча вода; постачання
пари та гарячої води - код ДК
016:2010: 35.30.1 (код ДК 021:2015 09300000-2 «Електрична, теплова,
сонячна та атомна енергія»)
Лот №1 Пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячої води - код
Д К 016:2010: 35.30.1 (код Д К 021:2015
09300000-2 «Електрична, теплова,
сонячна та атомна енергія») - для
навчального корпусу Академії за
адресою: м. Київ, вул. Архітектора
Городецького, 1-3/11

-

Лот №2 Пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячої води - код
Д К 016:2010: 35.30.1 (код Д К 021:201509300000-2 «Електрична, теплова,
.і сонячна та атомна енергія») - для
гуртожитку Академії за адресою: м.

966 500,00 грн.
(дев’ятсот шістдесят шість тисяч п ’ятсот
гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ: 161 083,33
грн. (сто шістдесят одна тисяча вісімдесят три
гривні 33 копійки):

Переговорна
процедура
закупівлі

лютий
2016 року

Переговорна
процедура
закупівлі

березень
2016 року

Лот №1 - 536 600,00 грн. (п 'я тсот тридцять
шість тисяч шістсот гривень 00 копійок), у т. ч.
ПДВ:89 433,33 грн. (вісімдесят д е в ’я ть тисяч
чотириста тридцять три гривні 33 копійки)

Лот № 2 - 429 900,00 грн. (чотириста двадцять
дев ’я ть тисяч дев 'ятсот гривень 00 копійок), в
т.ч. ПДВ: 71 650,00 грн. (сімдесят одна тисяча
шістсот п 'ятдесят гривень 00 копійок)

- . « і 4 ? * а .-.і-'

•

Укладено
договори

київ, вул. Маршала Тимошенка, 2К)
Обробляння та розподіляння води
трубопроводами - код ДК 016:2010:
36.00.2 (код ДК 021:2015 - 65111000-4
«Розподіл питної води»)

2272

Лот №1 Обробляння та розподіляння
води трубопроводами - код Д К
016:2010: 36.00.2 (код Д К 021:2015 65111000-4 «Розподіл питної води») для навчального корпусу Академії за
адресою: м. Київ, вул. Архітектора
Городецъкого, 1-3/11)

Переговорна
процедура
закупівлі

березень
2016 року

Переговорна
процедура
закупівлі

березень
2016 року

Лот №1 - 38 143,00 грн. (тридцять вісім тисяч
сто сорок три гривні 00 копійок), у т. ч. ПДВ:
6 357,17 грн. (шість тисяч триста п ’я тдесят
сім гривень 17 копійок)

Лот № 2 - 246 517,00 грн. (двісті сорок шість
тисяч п ’я тсот сімнадцять гривень 00 копійок), у
т.ч. ПДВ: 41 086,16 грн. (сорок одна тисяча
вісімдесят шість гривень 16 копійок)

Лот №2 Обробляння та розподіляння
води трубопроводами - код Д К
016:2010: 36.00.2 (код Д К 021:2015 65111000-4 «Розподіл питної води») для гуртожитку Академії за адресою:
м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2К)
Послуги каналізаційні - код ДК
016:2010: 37.00.1 (код ДК 021:2015 90430000-0 «Послуги з відведення
стічних вод»)

284 660,00 грн.
(двісті вісімдесят чотири тисячі шістсот
шістдесят гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ:
47 443,33 грн. (сорок сім тисяч чотириста сорок
три гривні 33 копійки):

2272

253 443,00 грн.
(двісті п’ятдесят три тисячі чотириста сорок
три гривні 00 копійок), у т.ч. ПДВ: 42 240,50
грн. (сорок дві тисячі двісті сорок гривень 50
копійок):

Лот №1 Послуги каналізаційні - код Д К
016:2010: 37.00.1 (код Д К 021:2015 90430000-0 «Послуги з відведення
стічних вод») - для навчального корпусу
Академії за адресою: м. Київ, вул.
Архітектора Городецъкого, 1-3/11)

Лот №1 - 33 960,00 грн. (тридцять три тисячі
дев 'ятсот шістдесят гривень 00 копійок), у т. ч.
ПДВ: 5 660,00 грн. (п 'ять тисяч шістсот
шістдесят гривень 00 копійок)

Лот № 2 Послуги каналізаційні - код Д К
016:2010: 37.00.1 (код Д К 021:2015 90430000-0 «Послуги з відведення
стічних вод») - для гуртожитку
Академії за адресою: м. Київ, вул.

Лот № 2 - 219 483,00 грн. (двісті дев 'ятнадцять
тисяч чотириста вісімдесят три гривні 00
копійок), у т.ч. ПДВ: 36 580,50грн. (тридцять
шість тисяч п 'ятсот вісімдесят гривень 50
копійок)

Шаршала Тимошенка , 2К)
Електрична енергія - код ДК
016:2010: 35.11.1 (код ДК 021:2015 09310000-5 «Електрична енергія»)

2273

901 900,00 грн.
(дев’ятсот одна тисяча дев’ятсот гривень 00
копійок), у т.ч. ПДВ: 150 316,67 грн. (сто
п ’ятдесят тисяч триста шістнадцять гривень
67 копійок):

Л от № 1 Електрична енергія - код Д К
016:2010: 35.11.1 (код Д К 021:2015 09310000-5 «Електрична енергія»)
- для навчального корпусу Академії за
адресою: м. Київ, вул. Архітектора
Городецъкого, 1-3/11.

Лот №1 - 504 300,00 грн. (п 'ятсот чотири
тисячі триста гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ:
84 050,00 грн. (вісімдесят чотири тисячі
п ’я тдесят гривень 00 копійок)

Лот №2 Електрична енергія - код Д К
016:2010: 35.11.1 (код Д К 021:2015 09310000-5 «Електрична енергія»)
- для гуртожитку Академії за адресою:
м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2К.

Лот № 2 - 397 600,00 грн. (триста дев ’я носто
сім тисяч шістсот гривень 00 копійок), у т. ч.
ПДВ: 66 266,67 грн. (шістдесят шість тисяч
двісті шістдесят шість гривень 67 копійок)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 14 березня 2016 року № 25.

Голова комітету з конкурсних торгів

Секретар комітету з конкурсних торгів

Переговорна
процедура
закупівлі

березень
2016 року

