
на 2015 рік

Предмет закупівлі

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість предмета 

закупівлі, 

 грн.

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітка

1 2 3 4 5 6

Будівництво гуртожитку на 550 місць із вбудовано-

прибудованими приміщеннями об’єктів соціальної 

сфери за адресою: вул. Матеюка, 2б у Деснянському 

районі м. Києва, в т.ч.:

перехідний об'єкт: 

заг.вартість - 

52705547,00грн           

Здійснення технічного та архітектурно-будівельного 

нагляду за якістю виконання будівельно-монтажних 

робіт на об’єкті «Будівництво гуртожитку на 550 

місць із вбудовано-прибудованими приміщеннями 

об’єктів соціальної сфери за адресою: вул. Матеюка, 

2б у Деснянському районі м. Києва

перехідний об'єкт: 

заг.вартість - 188320,00грн 

кредиторська 

заборгованість за 2014 рік - 

400,06 грн

Ведення авторського нагляду за будівництвом 

«Будівництво гуртожитку на 550 місць із вбудовано-

прибудованими приміщеннями об’єктів соціальної 

сфери за адресою: вул. Матеюка, 2б у Деснянському 

районі м. Києва»

перехідний об'єкт: 

заг.вартість - 69930,00грн           

Всього по розділу: 14 962 000,00

Відкриті торги

Процедура 

проведена у 

січні-березні 2009р.

СКОРИГОВАНИЙ  РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

(ЗМІНИ № 3 )

3121

Київського національного торговельно-економічного університету

код за ЄДРПОУ 01566117

І. БУДІВНИЦТВО

67 090 929,00

(шістдесят сім мільйонів 

дев'яносто тисяч дев'ятсот 

двадцять дев'ять грн 00 коп.)

в т. ч. на 2015р.:

14 962 000,00

(чотирнадцять мільйонів 

дев’ятсот  шістдесят дві тисячі 

грн 00 коп.)



Капітальний ремонт покрівлі корпусу "А" 

КНТЕУ за адресою: м. Київ, вул. Кіото, 19
3132

1200 000,00

(один мільйон двісті тисяч грн 

00 коп)

Відкриті торги травень-липень

Капітальний ремонт фасаду (корпус "Б") 3132

6 000 000,00

(шість мільйонів грн 

00 коп)

в т. ч. на 2015 р.

3 568 562,25

(три мільйона п’ятсот 

шістдесят вісім тисяч п’ятсот 

шістдесят дві грн 25 коп)

Відкриті торги червень-липень

Заміна обладнання системи теплопостачання 

ІТП спортивної зали №1
3132

150 000,00

(сто п’ятдесят тисяч грн 

00 коп)

Відкриті торги червень-липень

Всього по розділу: 6  787 287,40

 37.00.1 Послуги каналізаційні

(послуги з водовідведення на 2015 рік)
2272

610 000,00

(шістсот  десять тисяч грн 00 

коп)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

 

грудень 2014р. - 

січень 2015р.

Процедура проведена

36.00.2 Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами 

(послуги з водопостачання на 2015 рік)
2272

663 000,00

(шістсот шістдесят три тисячі 

грн 00 коп)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень 2014р. - 

січень 2015р.
Процедура проведена 

вересень-листопад

ІІ. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

перехідний об'єкт: 

заг.вартість після 

перерахунку - 

5895007,00грн(без 

авторського нагляду)

ІІІ. ПОСЛУГИ

5 895 007,00

(п'ять мільйонів вісімсот 

дев'яносто п'ять тисяч сім грн 

00 коп)

в т. ч. на 2015 р.

1 868 725,15

(один мільйон вісімсот 

шістдесят вісім тисяч сімсот 

двадцять п’ять грн 15 коп)

3132

Переговорна 

процедура 

закупівлі

Централізована система кондиціювання повітря 

на базі обладнання зі змінним потоком 

холодоагенту (об'єкт капітального ремонту) 

корпусу "А"



45.20.1 Технічне обслуговування та 

ремонтування автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів       

(технічне обслуговування і ремонт автомобілів)

Лот № 1 - технічне обслуговування і ремонт 

маловантажних автомобілів;

Лот № 2 - технічне обслуговування і ремонт 

легкових автомобілів.

2240

749 990,35

(сімсот сорок дев'ять тисяч 

дев'ятсот дев'яносто грн

 35 коп)

в т. ч. по лотам

511 994,51 

 (п’ятсот одинадцять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто чотири 

грн 51 коп)

237 995,84 

 (двісті тридцять сім тисяч 

дев’ятсот дев’яносто п’ять грн 

84 коп)

Відкриті торги
грудень 2014р. - 

січень 2015р.
Процедура проведена

Всього по розділу: 2 022 990,35

 35.30.1  Пара та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води 

(теплоенергія  у гарячій воді/парі на 2015 рік)

2271

7 400 000,00

(сім мільйонів чотириста тисяч 

грн 00 коп)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень 2014р. - 

січень 2015р.
Процедура проведена

35.11.1 Енергія електрична

(електрична енергія на 2015рік) 2273

3 100 000,00

(три мільйона сто тисяч грн 00 

коп)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень 2014р. - 

січень 2015р.
Процедура проведена

Відкриті торги червень-липень

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові  

(папір А3 (70 г/м2), папір А4 (80 г/м2),  папір А3 

(80 г/м2)
2210

842 076,00

(вісімсот сорок дві тисячі 

сімдесят шість  грн 

00 коп)

Відкриті торги лютий 

871 410,00

(вісімсот сімдесят одна тисяча 

чотириста десять грн 00 коп)

3110

ІV. ТОВАРИ 

31.09.1 Меблі, інші

(шафи, столи для лабораторій, ліжка 2-х ярусні  для 

гуртожитків)

Процедура проведена



17.23.1 Вироби канцелярські, паперові  

(папір А3 (70 г/м2), папір А4 (80 г/м2),  папір А3 

(80 г/м2)

2210

157 924,00

(сто п’ятдесят сім тисяч 

девятсот двадцять чотири грн 

00 коп)

Відкриті торги червень-липень

20.59.1 Фотопластинки й фотоплівки, плівка для 

миттєвого друку; фотохімікати та фотографічні 

незмішані речовини   

(майстер-плівка оригінальна до цифрових 

дуплікаторів)

2210

131 590,20

(сто тридцять одна тисяча 

п’ятсот дев’яносто грн 20 коп)

Запит цінових 

пропозицій
квітень-травень

В процесі проведення 

процедури

20.30.2 Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними 

продукція; барвники художні та друкарські 

чорнила    

(фарба чорна оригінальна до цифрових 

дуплікаторів)

2210

128 643,60

(сто двадцять вісім тисяч 

шістсот сорок три грн 60 коп)

Запит цінових 

пропозицій
квітень-травень

В процесі проведення 

процедури

12 631 643,80

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

(бензин, дизельне паливо по талонах) 2210

295 644,55

(двісті дев’яносто п’ять тисяч 

шістсот сорок чотири грн 

55 коп)

Відкриті торги червень-липень

Всього по розділу: 3 047 580,35

Відкриті торги

3110

Процедура проведена

липень-серпеньВідкриті торги

лютий 

V. АВТОТРАНСПОРТ ТА ЙОГО ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

2210

454 345,80

(чотириста п'ятдесят чотири 

тисячі триста сорок п’ять грн 

80 коп)

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

(бензин, дизельне паливо по талонах)

29.10.3 Автомобілі для перевезення не менше ніж 

10 людей (автобус Mersedes Benz  Sprinter Trevel 45 

або еквівалент)

Всього по розділу: 

2 297 590,00

(два мільйона двісті дев’яносто 

сім тисяч п’ятсот дев’яносто 

грн. 

00 коп)



62.01.2 Оригінали  програмного забезпечення 

(ліцензування програмного забезпечення)
2240

839 000,00

(вісімсот тридцять дев’ять 

тисяч грн 00 коп)

Відкриті торги

61.10.1 Послуги щодо передавання даних і 

повідомлень (телекомунікаційні послуги)

2240

280 000,00

(двісті вісімдесят тисяч грн

 00 коп)

Переговорна

 процедура

 закупівлі

травень-червень

Всього по розділу: 2 316 897,00

10.11.3 М'ясо заморожене та заморожені харчові 

субпродукти; м'ясо та харчові субпродукти, інші 

(язик, серце, печінка, яловичина в блоках, вирізка 

яловича; сало, лопатка, шийна частина, корейка 

(биток) свинна)

2230

221 754,00

(двісті двадцять одна тисяча 

сімсот п’ятдесят чотири грн 00 

коп)

Відкриті торги лютий-березень Процедура проведена 

10.11.3 М'ясо заморожене та заморожені харчові 

субпродукти; м'ясо та харчові субпродукти, інші

(язик, серце, печінка, яловичина в блоках, вирізка 

яловича; сало, лопатка, шийна частина, корейка 

(биток) свинна)

2230

222 518,00                                 

(двісті двадцять дві тисячі 

п’ятсот вісімнадцять грн 

00 коп)

Відкриті торги червень-липень

10.12.1 М'ясо свійської птиці, свіже чи 

охолоджене

(стегно, тушка, філе, окорок курчат-бройлерів)

2230

563 380,00

(п’ятсот шістдесят три тисячі 

триста вісімдесят грн 00 коп)

Відкриті торги квітень-травень
В процесі проведення 

процедури

10.13.1 Консерви та готові страви з м'яса, 

м'ясних субпродуктів чи крові

(ковбаси в асортименті; сосиски в асортименті; 

корейка, балик, шинка, грудинка, шийка, філе в 

асортименті)

2230

238 226,21

(двісті тридцять вісім тисяч 

двісті двадцять шість грн 

21 коп)

Відкриті торги лютий-березень Процедура проведена 

Відкриті торги

VI .КОМП'ЮТЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

червень-липень

1 197 897,00

(один мільйон сто дев’яносто 

сім тисяч вісімсот дев’яносто 

сім грн 00 коп)

VIІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НВО

26.20.1 Машини обчислювальні, частини та 

приладдя до них (комп’ютери, монітори, 

моноблоки, неттоп)

3110

червень-липень



10.13.1 Консерви та готові страви з м'яса, 

м'ясних субпродуктів чи крові

(ковбаси в асортименті; сосиски в асортименті; 

корейка, балик, шинка, грудинка, шийка, філе в 

асортименті)

2230

292 829,81                        

(двісті дев’яносто дві тисячі 

вісімсот двадцять дев’ять грн 

81 коп)

Відкриті торги серпень-вересень

10.32.1 Соки фруктові та овочеві (соки фруктові та 

овочеві в асортименті; морси та нектари в 

асортименті)

2230
424 700,00

(чотириста двадцять чотири 

тисячі сімсот грн 00 коп)

Відкриті торги квітень-травень
В процесі проведення 

процедури

10.51.4 Сир сичужний та кисломолочний сир

(сир сичужний та кисломолочний в асортименті)                                                                                                                                                                                                                                                                                

Лот № 1 - сир сичужний в асортименті

                                                                                                                           

.                                      

                                              .                                                                                    

Лот № 2 - сир кисломолочний в асортименті

2230

211 568,00                                        

(двісті одинадцять тисяч 

п’ятсот шістдесят вісім  грн 

00 коп)

    у т. ч. по лотам

168 693,00 

 (сто шістдесят вісім тисяч 

шістсот дев’яносто три грн 

00 коп)                                               

42 875,00 

 (сорок дві тисячі вісімсот 

сімдесят п’ять грн

00 коп)

Відкриті торги лютий-березень
В процесі 

проведення процедури

10.51.4 Сир сичужний та кисломолочний сир

(сир сичужний та кисломолочний в асортименті)                                                                                                                         

.                                        

                                                  

                                         .                                                                                                                                                                            

Лот № 1 - сир сичужний в асортименті             .                                                                                                         

.                                                                                      .                                                                                                                                                                                           

Лот № 2 - сир кисломолочний в асортименті

2230

     299 694,40                                

(двісті дев’яносто дев’ять 

тисяч шістсот дев’яносто 

чотири грн 

40 коп)                 

у т. ч. по лотам

230 000,00

 (двісті тридцять тисяч грн 

00 коп)                                       

69 694,40

 (шістдесят дев’ять тисяч 

шістсот дев’яносто

 чотири грн 40 коп)

Відкриті торги серпень-вересень



11.07.1 Води мінеральні та безалкогольні напої

(води мінеральні та газовані, непідсолоджені та не 

ароматизовані в асортименті, напої безалкогольні, 

інші в асортименті)        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Лот № 1 - води мінеральні та газовані, 

непідсолоджені та не ароматизовані в асортименті  

.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Лот № 2 - напої безалкогольні, інші в асортименті

2230

304 016,96                

(триста чотири тисячі 

шістнадцять грн 

96 коп)                                                   

у т. ч. по лотам                                                                                                                                                                          

159 723,91

 (сто п’ятдесят дев’ять тисяч 

сімсот  двадцять три грн 

91 коп)                                                            

144 293,05

 (сто сорок чотири тисячі 

двісті дев’яносто три грн 

05 коп)          

Відкриті торги лютий-березень Процедура проведена 

11.07.1 Води мінеральні та безалкогольні напої 

(води мінеральні та газовані, непідсолоджені та не 

ароматизовані в асортименті, напої безалкогольні, 

інші в асортименті)      

                                                                                                             

Лот № 1 - води мінеральні та газовані, 

непідсолоджені та не ароматизовані в асортименті  

                

                                                                                                            

Лот № 2 - напої безалкогольні, інші в асортименті

2230

204 472,00 

(двісті чотири тисячі 

чотириста сімдесят дві грн 

00 коп)                                           

у т. ч. по лотам                                                                                                                                                 

104 472,00

 (сто чотири  тисячі чотириста 

сімдесят дві грн 

 00 коп)                                                                                              

100 000,00                   

 (сто тисяч грн 00 коп)       

Відкриті торги серпень-вересень

10.83.1 Чай і кава, оброблені 

(чай чорний, зелений та фруктовий в асортименті; 

кава зернова та розчинна в асортименті)      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Лот № 1 - чай чорний, зелений та фруктовий в 

асортименті; кава розчинна в асортименті

Лот № 2 - кава зернова в асортименті

2230

139 099,86                                          

(сто тридцять дев'ять тисяч 

дев'яносто дев'ять грн 86 коп),                                                     

у т. ч. по лотам                                                                                                                                                         

94 642,86 

 (дев'яносто чотири тисячі 

шістсот сорок дві грн 86 коп)                                                                                                  

44 457,00

 (сорок чотири тисячі 

чотириста п'ятдесят сім грн 00 

коп)          

Запит цінових 

пропозицій
лютий-березень Процедура проведена 



10.83.1 Чай і кава, оброблені 

(чай чорний, зелений та фруктовий в асортименті; 

кава зернова та розчинна в асортименті)                                                                                                                                                                

.                                                                                    .                                                                                                                                                                

Лот № 1 - чай чорний, зелений та фруктовий в 

асортименті; кава розчинна в асортименті

Лот № 2 - кава зернова в асортименті

2230

141 000,14                                               

(сто сорок одна тисяча 

14 коп),                                    

у т. ч. по лотам                                       

100 000,00                                          

(сто тисяч грн 00 коп)                                                                                                                                                                                          

41 000,14                                               

(сорок одна тисяча грн 

14 коп)                                                    

Запит цінових 

пропозицій
червень-липень

10.39.2  Плоди й горіхи, оброблені та 

законсервовані 

(плоди заморожені, повидло та джеми, начинки 

плодово-ягідні, плоди законсервовані, родзинки, 

сухофрукти)

2230

173 300,00

(сто сімдесят три тисячі триста 

грн 00 коп) Запит цінових 

пропозицій
червень-липень

10.61.2 Борошно зернових і овочевих культур; 

їхні суміші

(борошно пшеничне)
2230

199 850,76

(сто дев'яносто дев'ять тисяч 

вісімсот п'ятдесят грн 76 коп)
Відкриті торги червень-липень

10.82.2 Шоколад і цукрові кондитерські вироби 

(шоколадні плитки, шоколадні батончики, цукерки, 

драже, ґумки жуйні)
2230

237 901,90

(двісті тридцять сім тисяч 

дев'ятсот одна грн 90 коп)
Відкриті торги червень-липень

Всього по розділу: 3 874 312,04

28.23.2 Машини конторські/офісні, інші, та 

частини до них

(копіювально-множувальний апарат)

3110

270 000,00

(двісті сімдесят тисяч грн.

00 коп.)

Запит цінових 

пропозицій
червень-липень

28.99.1 Машини й устатковання друкарські та 

палітурні

(монохромна продуктивна друкарська система 

Xerox D95_CPS)

3110

398 400,00

(триста дев’яносто вісім тисяч 

чотириста грн. 00 коп.)

Відкриті торги березень
Визначено переможця 

торгів

VIІІ. ГОСПОДАРЧІ ІНСТРУМЕНТИ, ЗАСОБИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПОСЛУГИ



28.99.1 Машини й устатковання друкарські та 

палітурні

(повнокольорова цифрова копіювальна система 

друку, напівавтоматична машина виготовлення 

кришок для твердої обкладинки книжок)

Лот № 1 - повнокольорова цифрова копіювальна 

система друку;

Лот № 2 - напівавтоматична машина виготовлення 

кришок для твердої обкладинки книжок .

3110

1 289 703,00

(один мільйон двісті вісімдесят 

дев’ять тисяч сімсот три  грн 

00 коп)

 у т. ч. по лотам

373 903,00

(триста сімдесят три тисячі 

дев’ятсот три грн 00 коп)

915 800,00

(дев’ятсот п’ятнадцять тисяч 

вісімсот грн. 

00 коп.)

Відкриті торги липень-серпень

28.21.1 Печі та пічні пальники, частини до них

(печі кондитерські, хлібопекарські, печі з 

інфрачервоним випромінюванням для лабораторних 

занять)

3110
500 000,00

(п'ятсот тисяч грн 00 коп)
Відкриті торги липень-серпень

Всього по розділу: 3 458 103,00

27.51.1 Холодильники та морозильники; машини 

пральні; електроковдри; вентилятори

(машини пральні, сушильні, гладильні, 

холодильники, морозильні камери, вентилятори, 

фритюрниці, витяжні шафи для лабораторних 

занять)

500 000,00

(п'ятсот тисяч грн 00 коп)
липень-серпень

липень-серпень
500 000,00

(п'ятсот тисяч грн 00 коп)
Відкриті торги

Відкриті торги

28.93.1 Машини й устатковання для 

виробництва харчових продуктів і напоїв, для 

переробляння тютюну, крім частин до них

(хліборізні апарати для великих кухонь (ресторанів), 

устаткування для кафетеріїв, устаткування для 

гарячих напоїв; марміти, кремозбивальні машини, 

різки всіх видів)

3110

3110



18.12.1 Послуги щодо друкування, інші

(диплом бакалавра, диплом бакалавра з відзнакою, 

диплом спеціаліста, диплом спеціаліста з відзнакою, 

диплом магістра, диплом магістра з відзнакою та їх 

дублікати)

2210

123 322,86

(сто двадцять три тисячі триста 

двадцять дві грн 

86 коп.)

Переговорна 

процедура

грудень 2014р. - 

січень 2015р.
Процедура проведена

18.12.1 Послуги щодо друкування, інші

(диплом бакалавра, диплом бакалавра з відзнакою, 

диплом спеціаліста, диплом спеціаліста з відзнакою, 

диплом магістра, диплом магістра з відзнакою та їх 

дублікати)

2210

436 974,14

(чотириста тридцять шість 

тисяч дев’ятсот сімдесят 

чотири грн 

 14 коп)

Переговорна 

процедура
червень-липень

Всього по розділу: 560 297,00

 37.00.1 Послуги каналізаційні

(послуги з водовідведення на 2016 рік)
2272

610 000,00

(шістсот  десять тисяч грн. 

00 коп.)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

 

листопад - грудень 

36.00.2 Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами 

(послуги з водопостачання на 2016 рік)
2272

663 000,00

(шістсот шістдесят три тисячі 

грн. 00 коп.)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

 

листопад - грудень 

45.20.1 Технічне обслуговування та 

ремонтування автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів       

(технічне обслуговування і ремонт автомобілів на 

2016 рік)

Лот № 1 - технічне обслуговування і ремонт 

маловантажних автомобілів;

Лот № 2 - технічне обслуговування і ремонт 

легкових автомобілів.

2240

749 990,35

(сімсот сорок дев'ять тисяч 

дев'ятсот дев'яносто грн. 

35 коп.)

в т. ч. по лотам

511 994,51 

 (п’ятсот одинадцять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто чотири 

грн 51 коп)

237 995,84 

 (двісті тридцять сім тисяч 

дев’ятсот дев’яносто п’ять грн

 84 коп)

Відкриті торги
 

листопад - грудень 

Х. ПОСЛУГИ І ТОВАРИ НА 2016 РІК

ІX. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ



 35.30.1  Пара та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води 

(теплоенергія  у гарячій воді/парі на 2016 рік)

2271

7 400 000,00

(сім мільйонів чотириста тисяч 

грн. 00 коп.)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

листопад - грудень

35.11.1 Енергія електрична

(електрична енергія на 2016 рік) 2273

3 100 000,00

(три мільйона сто тисяч грн. 00 

коп.)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

листопад - грудень

Всього по розділу: 13 072 990,35

Всього на 2015 рік: 49 661 110,94

Всього на 2016 рік: 13 072 990,35

Кредиторська заборгованість за 2014 рік: 400,060

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 27.05.2015  №___.

Голова комітету з конкурсних торгів ________________ Г.М. Вовк

      (підпис)  (ініціали та прізвище)

Секретар комітету з конкурсних торгів ________________ ____Ю.А. Бабенко_____

      (підпис)  (ініціали та прізвище)

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

(бензин, дизельне паливо по талонах

 на І-ІІІ кватрал 2016р.)

550 000,00 

(п'ятсот п'ятдесят тисяч грн. 00 

коп.)

Відкриті торги листопад - грудень2210




