ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель
на 2015 рік
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», код 02070832
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для
бюджетних коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівл і

Процедура закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітки

1
код 26.20.3 - блоки машин автоматичного обробляння інформації, інші
(ГНСС - приймач у рамках реалізації проекту
Н Ш К Д О иА /1 101/252 ‘Система космічного захисту від надзвичайних
ситуацій - транскордонна система для передбачення надзвичайних
природних явищ на основі використання супутникових технологій в
Угорщині, Словаччині, Румунії та Україні” програми транскордонного
співробітництва “Угорщина- Словаччина-Румунія- Україна 2007-2013”, що
фінансується Європейським Інструментом Сусідства та Партнерства) -1
шт.

2

3

4

5

6

3210

875000 (вісімсот сімдесят
п’ять тисяч) грн.

Відкриті торги

Грудень 2014 р.

3210

91650 (дев’яносто одна тисяча
шістсот п ’ятдесят) євро

Відкриті торги

Грудень 2014 р.

2270

470 000 (чотириста сімдесят
тисяч) грн.

переговорна

Грудень 2014 р.

код 26.20.1 - машини обчислювальні, частини та приладдя до них
(«Машини обчислювальні, частини та приладдя 26.20.1- сервер Цифрова
метеостанція 26.20.1 програмне забезпечення 58.29.1 у рамках реалізації
проекту Н Ш К Я О иА /1101/252 “Система космічного захисту від
надзвичайних ситуацій - транскордонна система для передбачення
надзвичайних природних явищ на основі використання супутникових
технологій в Угорщині, Словаччині, Румунії та Україні” програми тр
анскордонного співробітництва “Угорщина- Словаччина-РумуніяУкраїна 2007-2013”, що фінансується Європейським Інструментом
Сусідства та Партнерства) - сервер -1 шт. цифрова метеостанція -2 шт.
програмне забезпечення для обробки метеорологічних та ГНСС - даних
від 100 активних референцних ГНСС - станцій : лот 1 - сервер -1; лот 2 цифрова метеостанція з підключенням до ГНСС - мережі гАКРОБ - 2; лот
3 - програмне забезпечення для обробки метеорологічних та ГНСС даних від 100 активних референцних ГНСС - станцій -1
код 38.11.6- послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів - 7
250 м3

1

код 06.20.1 - газ природний, скраплений або в газоподібному стані - 770 000
м3

2274

код 06.20.1 - газ природний, скраплений або в газоподібному стані - 800 000
м3 (для опалення гуртожитків)

2274

код 36.00.2 - обробляння та розподіляння води трубопроводами
(водопостачання для потреб гуртожитку водопостачання для потреб обєктів) водопостачання для потреб гуртожитку - 245 450 м3 водопостачання для
потреб обєктів -55 410 м3
код 37.00.1 - послуги каналізаційні (каналізаційні послуги для гурожитку
каналізаційні послуги для обєктів) - каналізаційні послуги для гурожитку 245450 м3 каналізаційні послуги для обєктів - 55 410 м3

2272

5945000 (п’ять мільйонів
дев’ятсот сорок п ’ять
тисяч)грн.
1100000 (один мільйон сто
тисяч) грн.

переговорна

Грудень 2014 р.

переговорна

Січень 2015 р.

2268485 (два мільйони двісті
шістдесят вісім тисяч
чотириста вісімдесят п ’ять)
грн.

переговорна

Грудень 2014 р.

1295000 (один мільйон двісті
дев’яносто п ’ять тисяч)грн.

переговорна

Грудень 2014 р.

7214800 (сім мільйонів двісті
чотирнадцять тисяч вісімсот)
грн.

переговорна

Грудень 2014 р.

2 460 000 (два мільйони
чотириста шістдесят тисяч
грн.)

відкриті торги

Травень 2015 р.

1 500 000 (один мільйон
п ’ятсот тисяч грн.)

відкриті торги

Травень 2015 р.

2272
код 35.11.1 - енергія електрична № 1 Енергія електрична для потреб
гуртожитків університету - 2 600 000 кВт Лот №2 Енергія електрична для
потреб обєктів університету- 3 700 000 кВт

2273

Роботи по робочому проекту: “Капітальний ремонт частини приміщень
гуртожитку №2 на наб. Студентській,4 в м. Ужгороді

3210

код 26.20.1 - машини обчислювальні, частини та приладдя до них

3210

Затверджений рішенням комітету з

Зміни
Протокол №04
від 30.04.2015 року
Зміни
Протокол №04
від 30.04.2015 року

23.10.2014 № 10

Голова комітету з конкурсних

Рогач О. Я.

Секретар комітету з конкурсних

Країно М. В.
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