ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
22 березня 2016 року N 490

Річний план закупівель на 2017 рік (зі змінами)
НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО, ЄДРПОУ: 02214188
(найменування замовника, код згідно з Є Д Р П О У )

Конкретна назва предмета
закупівлі

1
Послуги з теплопостачання

Лот №1 Послуги з
теплопостачання в
навчальний корпус за
адресою: м. Київ, вул.
Архітектора Городецького,
1-3/11
Лот №2 Послуги з
теплопостачання в
гуртожиток Академії за
адресою: м. Київ, вул.
Маршала Тимошенка, 2К

Коди та назви
відповідних
класифікаторів
предмета
закупівлі (за
наявності)
ДК 021:201509320000-8 Пара,
гаряча вода та
пов'язана
продукція

Код
ЗГІДНО 3

КЕКВ
(для бюджетних
коштів)
2
2271

Розмір бюджетного призначення за
кошторисом або очікувана вартість
предмета закупівлі
3
777 022,00 грн.
(сімсот сімдесят сім тисяч двадцять
дві гривні 00 копійок), у т.ч. ПДВ:
129503,67 грн. (сто двадця ть дев'ять
тисяч п'ятсот три гривні 67 копійок):
Лот №1 - 444 796,00 грн. (чотириста
сорок чотири тисячі сімсот дев 'яносто
шість гривень 00 копійок), в т. ч. ПДВ:
74 132,67 грн. (сімдесят чотири тисячі
сто тридцять дві гривні 67 копійок)

Лот №2 - 332 226,00 грн. (триста
тридцять дві тисячі двісті двадцять
шість гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ:
55 371,00 грн. (п ятдесят п 'ять тисяч
триста сімдесят одна гривня 00
копійок)

Процедура
закупівлі

4
Переговорна
процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі
5
січень
2017 року

Примітки

6
Укладено
договори
(січеньлютий)

Електрична енергія

ДК 021:2015
09310000-5
Електрична
енергія

2273

327 892,00 гри.
(триста двадцять сім тисяч вісімсот
дев'яносто дві гривні 00 копійок), у
т.ч. ПДВ: 54 648,66 грн. (п'ятдесят
чотири тисячі шістсот сорок вісім
гривень 66 копійок):

Лот №1 Електрична енергія
в навчальний корпус Академії
за адресою: м. Київ, вул.
Архітектора Городецького,
1-3/11

Лот №1 - 158 096,00 грн. (сто
п 'ятдесят вісім тисяч дев 'яносто
шість гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ:
26 349,33 грн. (двадцять шість тисяч
триста сорок дев ять гривень 33
копійки)

Лот №2 Електрична енергія
в гуртожиток Академії за
адресою: м. Київ, вул.
Маршала Тимошенка, 2К

Лот №2 - 169 796,00 грн. (сто
шістдесят дев 'ять тисяч сімсот
дев 'яносто шість гривень 00 копійок), у
т.ч. ПДВ: 28 299,33 грн. (двадцять вісім
тисяч двісті дев яносто дев 'ять
гривень 33 копійки)

Послуги І теплопостачання

ДК 021:201509320000-8 Пара,
гаряча вода та
пов'язана
продукція

2271

1 831 900,00 грн.
(один мільйон вісімсот тридцять одна
тисяча дев'ятсот гривень 00 копійок),
у т.ч. ПДВ: 305 316,66 грн. (триста
п'ять тисяч триста шістнадцять
гривень 66 копійок):

Лот №1 Послуги з
теплопостачання в
навчальний корпус за
адресою: м. Київ, вул.
Архітектора Городецького,
1-3/11

Лот №1 - 902 900,00 грн. (дев 'ятсот
дві тисячі дев 'ятсот гривень 00
копійок), в т.ч. ПДВ: 150 483,33 грн.
(сто п ятдесят тисяч чотириста
вісімдесят три гривні 33 копійки)

Лот №2 Послуги з
теплопостачання в

Лот №2 - 929 000,00 грн. (дев 'ятсот
двадцять дев 'ять тисяч гривень 00

Переговорна
процедура
закупівлі

січень
2017 року

Переговорна
процедура
закупівлі

березень
2017 року

Укладено
договори
(січеньлютий)

копійок), у т.ч. ПДВ: 154 833,33 грн.
(сто п 'ятдесят чотири тисячі
вісімсот тридцять три гривні 33
копійки)

гуртожиток Академії за
адресою: м. Київ, вул.
Маршала Тимошенка, 2К

Електрична енергія

ДК 021:201509310000-5
Електрична
енергія

2273

1 162 600,00 грн.
(один мільйон сто шістдесят дві
тисячі шістсот гривень 00 копійок), у
т.ч. ПДВ: 193 766,67 грн. (сто
дев'яносто три тисячі сімсот
шістдесят шість гривень 67 копійок):

Лот №1 Електрична енергія
в навчальний корпус Академії
за адресою: м. Київ, вул.
Архітектора Городецького,
1-3/11

Лот №1 - 635 100,00 грн. (шістсот
тридцять п 'ять тисяч сто гривень 00
копійок), у т.ч. ПДВ: 105 850,00 грн.
(сто п 'ять тисяч вісімсот п'ятдесят
гривень 00 копійок)

Лот №2 Електрична енергія
в гуртожиток Академії за
адресою: м. Київ, вул.
Маршала Тимошенка, 2К

Лот №2 - 527 500,00 грн. (п 'ятсот
двадцять сім тисяч п ятсот гривень 00
копійок), у т.ч. ПДВ: 87 916,67 грн.
(вісімдесят сім тисяч дев 'ятсот
шістнадцять гривень 67 копійок)

Послуги з водопостачання

Лот №1 Послуги з
водопостачання в
навчальний корпус Академії
за адресою: м. Київ, вул.
Архітектора Городецького,
1-3/11

ДК 021:201565111000-4
Розподіл питної
води

2272

257 304,00 грн.
(двісті п'ятдесят сім тисяч триста
чотири гривні 00 копійок), у т.ч.
ПДВ: 42 884,00 грн. (сорок дві тисячі
вісімсот вісімдесят чотири гривні 00
копійок):
Лот №1 - 58 734,00 грн. (п 'ятдесят
вісім тисяч сімсот тридцять чотири
гривні 00 копійок), у т. ч. ПДВ: 9 789,00
грн. (дев 'ять тисяч сімсот вісімдесят
дев 'ять гривень 00 копійок)

Переговорна
процедура
закупівлі

березень
2017 року

Переговорна
процедура
закупівлі

березень
2017 року

Лот №2 - 198 570,00 грн. (сто
дев 'яносто вісім тисяч п 'ятсот
сімдесят гривень 00 копійок), у т. ч.
ПДВ: 33 095,00 грн. (тридцять три
тисячі дев 'яносто п ять гривень 00
копійок)

Лот №2 Послуги з
водопостачання в
гуртожиток Академії за
адресою: м. Київ, вул.
Маршала Тимошенка, 2К
Послуги І водовідведеннн

ДК 021:2015 90430000-0
Послуги 3
відведення
стічних вод

2272

367 466,00 гри.
(триста шістдесят сім тисяч
чотириста шістдесят шість гривень
00 копійок), у т.ч. ПДВ: 61 244,33 грн.
(шістдесят одна тисяча двісті сорок
чотири гривні 33 копійки):

Лот №1 Послуги
водовідведення з навчального
корпусу Академії за адресою:
м. Київ, вул. Архітектора
Городецького, 1-3/11)

Лот №1 - 59 538,00 грн. (п 'ятдесят
дев 'ять тисяч п 'ятсот тридцять вісім
гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ:
9 923,00 грн. (дев 'ять тисяч дев 'ятсот
двадцять три гривні 00 копійок)

Лот №2 Послуги
водовідведення з
гуртожитку Академії за
адресою: м. Київ, вул.
Маршала Тимошенка, 2К)

Лот №2 - 307 928,00 грн. (триста сім
тисяч дев'ятсот двадцять вісім
гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ:
51 321,33 грн. (п 'ятдесят одна тисяча
триста двадцять одна гривня 33
копійки)

Переговорна
процедура
закупівлі
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Голова тендерного комітету

В. В. Німенко

Секретар тендерного комітету

С. В. Колісніченко
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