Річний план закупівель на 2017 року
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02070944

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

2282

6 750 000,00 (шiсть мiльйонiв
сiмсот п`ятдесят тисяч гривень
00 копiйок)

Переговорна
процедура

січень 2017 року

09320000-8 - пара, гаряча вода та пов’язана продукція
(теплова енергія) - 6 лотів

2282

36 239 693,24 (тридцять шiсть
мiльйонiв двiстi тридцять
дев`ять тисяч шiстсот
дев`яносто три гривнi 24
копiйки)

Переговорна
процедура

січень 2017 року

15110000-2 м'ясо (філе (різні найменування), окорок
курячий, тушки курчат, гуски, кроля, качки, печінка
куряча)

2282

582 528,00 (п'ятсот вісімдесят
дві тисячі п'ятсот двадцять вісім
гривень, 00 копійок)

Відкриті
торги

січень 2017 року

2282

1 817 000,00 (один мiльйон
вiсiмсот сiмнадцять тисяч
гривень 00 копiйок)

Переговорна
процедура

лютий 2017 року

769 500,00 (сiмсот шiстдесят
Переговорна
дев`ять тисяч п`ятсот гривень 00
процедура
копiйок)

лютий 2017 року

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість предмета
закупівлі

РОЗДІЛ №1. ТОВАРИ:
енергія електрична (09310000-5 - електрична енергія) 4 500 000 кВт⋅год

09320000-8 - пара, гаряча вода та пов’язана продукція
(теплова енергія) - 1312,96 Гкал.

09310000-5 - електрична енергія (енергія електрична) 342 000 кВт⋅год

2282

Примітка

15110000-2 м'ясо (м'ясо охолоджене (різні
найменування),печінка яловича заморожена, язик
яловичий заморожений)
15540000-5 сирні продукти, сир твердий (різні
найменування), сирки плавлені (різні найменування),
сир кисломолочний (різні найменування), творожки
15130000-8 М'ясопродукти; ковбаси (різні
найменування), сосиски (різні найменування), шинка,
балик, крила курячі копчені
15550000-8 Молочні продукти різні; молоко згущене
(різні найменування), ряженка, сметана, кефір (різні
найменування), йогурт (різні найменувння),
кисломолочний продукт (різні найменування)
15220000-6 Риба, рибне філе та інше м'ясо риби
морожені; оселедці, риба (різні найменування), філе
(різні найменування)
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи; буряк (різні
найменування), морква (різні найменування), цибуля
(різні найменування), часник, корінь селери, редис,
селера стебло
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи; Капуста (різні
найменування), листя салатна (різні найменування),
кріп, петрушка, шпинат, щавель, руккола
03210000-6 Зернові культури та картопля; картопля
(різні найменування)

2282

589 872,00 (п'ятсот вісімдесят
дев'ять тисяч вісімсот сімдесят
дві гривні, 00 копійок)

Відкриті
торги

лютий 2017 року

2282

617457,60 (шістсот сімнадцять
тисяч чотириста п'ятдесят сім
гривень, 60 копійок)

Відкриті
торги

лютий 2017 року

2282

546709,20 (п'ятсот сорок шість
тисяч сімсот дев'ять гривень, 20
копійок)

Відкриті
торги

лютий 2017 року

2282

276780,12 (двісті сімдесят шість
тисяч сімсот вісімдесят гривень,
12 копійок)

Відкриті
торги

лютий 2017 року

2282

384 156 (триста вісімдесят
чотири тисячі сто п'ятдесят
шість гривень, 00 копійок)

Відкриті
торги

лютий 2017 року

2282

245 616 (двісті сорок п'ять тисяч
шістсот шістнадцять гривень,
00 копійок)

Відкриті
торги

лютий 2017 року

2282

351 438 (триста п'ятдесят одна
тисяча чотириста тридцять вісім
гривень, 00 копійок)

Відкриті
торги

лютий 2017 року

2282

381 192 (триста вісімдесят одна
тисяча сто дев'яносто дві
гривні, 00 копійок)

Відкриті
торги

лютий 2017 року

03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи; помідор (різні
найменування), огірок (різні найменування), перець
(різні найменування), баклажан (різні найменування),
кабачок (різні найменування)
15610000-7 Продукція борошномельно-круп'яної
промисловості; крупи (різні найменування) горох, рис
(різні найменування), борошно (різні найменування)
15860000-4 Кава, чай та супутня продукція; Чай (різні
найменування), кава (різні найменування)

22450000-9 - друкована продукція з елементами захисту
(студентські квитки державного зразка)
24110000-8 - промислові гази (гази промислові та
суміші газів)
09120000-6 - газове паливо (природний газ для потреб
гуртожитків) - 3 лота: лот 1 - гуртожитки університету
(студмістечко); лот 2 - гуртожиток 18; лот 3 гуртожиток КГРТ
09320000-8 - пара, гаряча вода та пов’язана продукція
(теплова енергія) - 1113,5 Гкал.

09320000-8 - пара, гаряча вода та пов’язана продукція
(теплова енергія) - 53,33 Гкал.

2282

275 040 (двісті сімдесят п'ять
тисяч сорок гривень, 00
копійок)

Відкриті
торги

лютий 2017 року

2282

383706,00 (триста вісімдесят три
тисячі сімсот шість гривень, 00
копійок)

Відкриті
торги

лютий 2017 року

2282

598 764,00 (п'ятсот дев'яносто
вісім тисяч сімсот шістдесят
чотири гривні, 00 копійок)

Відкриті
торги

лютий 2017 року

2282

750 000,00 (сiмсот п`ятдесят
тисяч гривень 00 копiйок)

Відкриті
торги

березень 2017 року

2282

187 057,20 (сто вiсiмдесят сiм
тисяч п`ятдесят сiм гривень 20
копiйок)

Відкриті
торги

березень 2017 року

2282

562 461,44 (п`ятсот шiстдесят
двi тисячi чотириста шiстдесят
одна гривня 44 копiйки)

Переговорна
процедура

березень 2017 року

2282

1 541 248,00 (один мiльйон
Переговорна
п`ятсот сорок одна тисяча двiстi
процедура
сорок вiсiм гривень 00 копiйок)

лютий 2017 року

2282

78 884,67 (сiмдесят вiсiм тисяч
вiсiмсот вiсiмдесят чотири
гривнi 67 копiйок)

лютий 2017 року

Переговорна
процедура

09320000-8 - пара, гаряча вода та пов’язана продукція
(теплова енергія) - 174,22 Гкал.

15110000-2 м'ясо (філе (різні найменування), окорок
курячий, тушки курчат, гуски, кроля, качки, печінка
куряча)

2282

313 305,26 (триста тринадцять
тисяч триста п`ять гривень 26
копiйок)

Переговорна
процедура

лютий 2017 року

2282

582 528,00 (п'ятсот вісімдесят
Переговорна
дві тисячі п'ятсот двадцять вісім
березень 2017 року
процедура
гривень, 00 копійок)

2282

301692,00 (триста одна тисяча
шістсот дев'яносто дві гривні, 00
копійок)

Відкриті
торги

березень 2017 року

15410000-5 Сирі олії та тваринні і рослинні жири; сало
(різні найменування)

2282

185700,00 (сто вісімдесят п'ять
тисяч сімсот гривень, 00
копійок)

Відкриті
торги

березень 2017 року

15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні
та кондитерські вироби; хліб (різні найменування)

2282

511074,00 (п'ятсот одинадцять
тисяч сімдесят чотири гривні, 00
копійок)

Відкриті
торги

березень 2017 року

15530000-2 Вершкове масло; масло (різні
найменування)

2282

509730,00 (п'ятсот дев'ять тисяч
сімсот тридцять гривень, 00
копійок)

Відкриті
торги

березень 2017 року

15420000-8 Рафіновані олії та жири; олія (різні
найменування)

2282

339075,00 (триста тридцять
дев'ять тисяч сімдесят п'ять
гривень, 00 копійок)

Відкриті
торги

березень 2017 року

15980000-1 Безалкогольні напої; води (різні
найменуванні)

2282

582450,96 (п'ятсот вісімдесят дві
тисячі чотириста п'ятдесят
гривень, 96 копійок)

Відкриті
торги

березень 2017 року

03140000-4 Продукція тваринництва та супутня
продукція; яйця (різні найменування)

15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні
та кондитерські вироби; хліб (різні найменування)

15540000-5 сирні продукти, сир твердий (різні
найменування), сирки плавлені (різні найменування),
сир кисломолочний (різні найменування), творожки

2282

22392,00 (двадцять дві тисячі
триста дев'яносто дві гривні, 00
копійок)

Відкриті
торги

березень 2017 року

2282

617457,60 (шістсот сімнадцять
тисяч чотириста п'ятдесят сім
гривень, 60 копійок)

2282

572 208,00 (п'ятсот сімдесят дві
тисячі двісті вісім гривень, нуль
копійок)

Відкриті
торги

березень 2017 року

15330000-0 Оброблені фрукти та овочі; фрукти та ягоди
заморожені, фрукти та ягоди сушені, фрукти
консервовані, повидло, топінг

2282

261 028,80 (двісті шістдесят
одна тисяча двадцять вісім
гривень, 80 копійок)

Відкриті
торги

березень 2017 року

15110000-2 м'ясо (м'ясо охолоджене (різні
найменування),печінка яловича заморожена, язик
яловичий заморожений)

2282

636 120,00 (шістсот тридцять
шість тисяч сто двадцять
гривень, 00 копійок)

Відкриті
торги

березень 2017 року

15110000-2 м'ясо (філе (різні найменування), окорок
курячий, тушки курчат, гуски, кроля, качки, печінка
куряча)

2282

579 924,00 (п'ятсот сімдесят
дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять
чотири гривні, 00 копійок)

Відкриті
торги

березень 2017 року

2282

384 156 (триста вісімдесят
чотири тисячі сто п'ятдесят
шість гривень, 00 копійок)

Переговорна
процедура

березень 2017 року

276780,12 (двісті сімдесят шість
Переговорна
тисяч сімсот вісімдесят гривень,
процедура
12 копійок)

березень 2017 року

15330000-0 Оброблені фрукти та овочі; огірки
консервовані , помідори консервовані , капуста
квашена, ікра кабачкова, гриби консервовані, горошок
консервований, кукурудза консервована, оливки,
маслини, суміші овочеві заморожені, овочі заморожені

15220000-6 Риба, рибне філе та інше м'ясо риби
морожені; оселедці, риба (різні найменування), філе
(різні найменування)
15550000-8 Молочні продукти різні; молоко згущене
(різні найменування), ряженка, сметана, кефір (різні
найменування), йогурт (різні найменувння),
кисломолочний продукт (різні найменування)

2282

Переговорна
березень 2017 року
процедура

09310000-5 - електрична енергія (енергія електрична) 507 765 кВт⋅год

09310000-5 - електрична енергія (енергія електрична) 507 765 кВт⋅год

2282

2282

09310000-5 - електрична енергія (енергія електрична) 7 900 000 кВт⋅год

2282

09310000-5 - електрична енергія (енергія електрична) 5 лотів: лот 1 - ННЦ хутір Жуків; лот 2 - табір "Мрія";
лот 3 - обсерваторія с. Лісники; лот 4 - обсерваторія с.
Пилиповичі; лот 5 - ННБ в м. Богуслав

2282

766 575,94 (сiмсот шiстдесят
шiсть тисяч п`ятсот сiмдесят
п`ять гривень 94 копiйки)

Переговорна
процедура

березень 2017 року

624 822,76 (шiстсот двадцять
Переговорна
чотири тисячi вiсiмсот двадцять
процедура
двi гривнi 76 копiйок)

березень 2017 року

11 850 000,00 (одинадцять
мiльйонiв вiсiмсот п`ятдесят
тисяч гривень 00 копiйок)

Переговорна
процедура

458 545,00 (чотириста п`ятдесят
Переговорна
вiсiм тисяч п`ятсот сорок п`ять
процедура
гривень 00 копiйок)

березень 2017 року

квітень 2017 року

2282

226 100,00 (двiстi двадцять
шiсть тисяч сто гривень 00
копiйок)

Переговорна
процедура

квітень 2017 року

2282

138 464,20 (сто тридцять вiсiм
тисяч чотириста шiстдесят
чотири гривнi 20 копiйок)

Відкриті
торги

квітень 2017 року

09130000-9 - нафта і дистиляти (бензин (різні
найменування), дизельне паливо)

2282

1 500 000,00 (один мiльйон
п`ятсот тисяч гривень 00
копiйок)

Відкриті
торги

квітень 2017 року

09320000-8 - пара, гаряча вода та пов’язана продукція
(теплова енергія) - 2 лоти (Лот №1 - 2990,0 Гкал., Лот
№2 - 722,5 Гкал.)

2282

5 138 000,00 (п`ять мiльйонiв
сто тридцять вiсiм тисяч
гривень 00 копiйок)

Переговорна
процедура

квітень 2017 року

09310000-5 - електрична енергія (енергія електрична) 119 000 кВт⋅год

15510000-6 - молоко та вершки (молоко 2,5% жирності)
– 9751 л.

09320000-8 - пара, гаряча вода та пов’язана продукція
(теплова енергія) - 234,75 Гкал.

2282

325 000,00 (триста двадцять
Переговорна
п`ять тисяч гривень 00 копiйок) процедура

квітень 2017 року

22990000-6 – газетний папір, папір ручного
виготовлення та інший некрейдований папір або картон
для графічних цілей (папір офсетний)

2282

102 690,00 (сто двi тисячi
шiстсот дев`яносто гривень 00
копiйок)

Відкриті
торги

травень 2017 року

24110000-8 - промислові гази (гази промислові)

2282

163 620,00 (сто шiстдесят три
тисячi шiстсот двадцять гривень
00 копiйок)

Відкриті
торги

травень 2017 року

2282

58 330,00 (п`ятдесят вiсiм тисяч
триста тридцять гривень 00
копiйок)

Відкриті
торги

травень 2017 року

2282

110 845,35 (сто десять тисяч
вiсiмсот сорок п`ять гривень 35
копiйок)

Відкриті
торги

травень 2017 року

09120000-6 - газове паливо (природний газ) - 3 лота: лот
1 - гуртожитки університету (студмістечко); лот 2 гуртожиток 18; лот 3 - гуртожиток КГРТ

2282

539 237,25 (п`ятсот тридцять
дев`ять тисяч двiстi тридцять
сiм гривень 25 копiйок)

Переговорна
процедура

травень 2017 року

15710000-8 - готові корми для сільськогосподарських та
інших тварин (корми для тварин)

2282

204 700,00 (двiстi чотири тисячi
сiмсот гривень 00 копiйок)

Відкриті
торги

травень 2017 року

30210000-4 - машини для обробки даних (апаратна
частина) (обладанна та комплектуючі за рахунок гранту
НАТО)

2282

647 828,02 (шiстсот сорок сiм
тисяч вiсiмсот двадцять вiсiм
гривень 02 копiйки)

Відкриті
торги

травень 2017 року

09130000-9 - нафта і дистиляти (бензин А-95, А-95
бренд)

2282

392 860,00 (триста дев`яносто
двi тисячi вiсiмсот шiстдесят
гривень 00 копiйок)

Відкриті
торги

травень 2017 року

24110000-8 - промислові гази (суміші газів)

09120000-6 - газове паливо (природний газ)

30160000-8 - Магнітні картки (виготовлення та
ініціалізація персональних електронних перепусток)

2282

78 001,00 (сiмдесят вiсiм тисяч
одна гривня 00 копiйок)

Відкриті
торги

травень 2017 року

2282

5 300 000,00 (п`ять мiльйонiв
триста тисяч гривень 00
копiйок)

Переговорна
процедура

червень 2017 року

22990000-6 – газетний папір, папір ручного
виготовлення та інший некрейдований папір або картон
для графічних цілей (папір офсетний)

2282

102 690,00 (сто двi тисячi
шiстсот дев`яносто гривень 00
копiйок)

Переговорна
процедура

червень 2017 року

24110000-8 - промислові гази (гази промислові)

2282

163 620,00 (сто шiстдесят три
Переговорна
тисячi шiстсот двадцять гривень
процедура
00 копiйок)

червень 2017 року

09320000-8 - пара, гаряча вода та пов’язана продукція
(теплова енергія) - 3828,4 Гкал.

58 330,00 (п`ятдесят вiсiм тисяч
Переговорна
триста тридцять гривень 00
процедура
копiйок)
110 845,35 (сто десять тисяч
Переговорна
вiсiмсот сорок п`ять гривень 35
процедура
копiйок)

24110000-8 - промислові гази (суміші газів)

2282

09120000-6 - газове паливо (природний газ)

2282

38430000-8 - Детектори та аналізатори
(спектрофотометр)

2282

295 000,00 (двiстi дев`яносто
п`ять тисяч гривень 00 копiйок)

Відкриті
торги

липень 2017 року

2282

454 400,00 (чотириста п`ятдесят
чотири тисячi чотириста
гривень 00 копiйок)

Відкриті
торги

липень 2017 року

30120000-6 - Фотокопіювальне та поліграфічне
обладнання для офсетного друку (картриджі (різні
найменування))

червень 2017 року

червень 2017 року

РОЗДІЛ №№2. ПОСЛУГИ:
50750000-7 - послуги з технічного обслуговування
ліфтів (послуги з технічного обслуговування ліфтів)
65110000-7 - розподіл води (централізоване
водопостачання) - 234 673 м3

2282

500 000,00 (п`ятсот тисяч
гривень 00 копiйок)

Відкриті
торги

лютий 2017 року

2282

1 439 014,84 (один мiльйон
чотириста тридцять дев`ять
тисяч чотирнадцять гривень 84
копiйки)

Переговорна
процедура

лютий 2017 року

90510000-5 - Утилізація сміття та поводження зі
сміттям (послуги щодо вивезення твердих побутових
відходів, великогабаритних відходів)

2282

1 147 182,00 (один мiльйон сто
сорок сiм тисяч сто вiсiмдесят
двi гривнi 00 копiйок)

90430000-0 - послуги з відведення стічних вод
(централізоване водовідведення) - 234 673 м3

2282

1 458 727,37 (один мiльйон
чотириста п`ятдесят вiсiм тисяч Переговорна
сiмсот двадцять сiм гривень 37
процедура
копiйок)

лютий 2017 року

64210000-1 - послуги телефонного зв’язку та передачі
даних (послуги телефонного зв’язку, послуги із
взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж та пов'язані
з ними послуги)

2282

510 000,00 (п`ятсот десять тисяч Переговорна
гривень 00 копiйок)
процедура

лютий 2017 року

45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи (ДБН А.2.23:2014. – поточний ремонт в корпусі та гуртожитку
Інституту післядипломної освіти) - 3 лоти

2282

639 545,00 (шiстсот тридцять
дев`ять тисяч п`ятсот сорок
п`ять гривень 00 копiйок)

Відкриті
торги

березень 2017 року

64210000-1 - Послуги телефонного зв’язку та передачі
даних (послуги щодо передавання даних мережами
провідного зв’язку)

2282

180 000,00 (сто вiсiмдесят тисяч
гривень 00 копiйок)

Відкриті
торги

березень 2017 року

2282

280 000,00 (двiстi вiсiмдесят
тисяч гривень 00 копiйок)

Відкриті
торги

березень 2017 року

72260000-5 – Послуги, пов’язані з програмним
забезпеченням (розробка оновлень конфігурації
комп’ютерної програми «1С-Підприємство 7.7» у
зв’язку зі зміною нормативних актів з бухгалтерського
обліку в державному секторі)

2282

300 000,00 (Триста тисяч
гривень 00 копiйок)

Відкриті
торги

березень 2017 року

71240000-2 – Архітектурні, інженерні та планувальні
послуги (проведення енергетичного аудиту
(обстеження) будівель університету)

2282

500 000,00 (п`ятсот тисяч
гривень 00 копiйок)

Відкриті
торги

березень 2017 року

90670000-4 - Послуги з дезінфікування та
дератизування міських і сільських територій (послуги з
дезінфікування та дератизування корпусів, гуртожитків
університету, ННЦ "Хутір Жуків", СОТ "Мрія")

Відкриті
торги

лютий 2017 року

72210000-0 – Послуги з розробки пакетів програмного
забезпечення (послуги з програмування «1СПідприємство 7.7» з використанням компоненти 1С++)

2282

1 100 000,00 (один мiльйон сто
тисяч гривень 00 копiйок)

Відкриті
торги

квітень 2017 року

90510000-5 - Утилізація сміття та поводження зі
сміттям (послуги щодо вивезення твердих побутових
відходів, великогабаритних відходів)

2282

20 250,00 (двадцять тисяч двiстi
п`ятдесят гривень 00 копiйок)

Відкриті
торги

квітень 2017 року

64210000-1 - Послуги телефонного зв’язку та передачі
даних (послуги щодо передавання даних мережами
провідного зв’язку)

2282

180 000,00 (сто вiсiмдесят тисяч Переговорна
гривень 00 копiйок)
процедура

квітень 2017 року

2282

3 703 281,51 (три мiльйони
сiмсот три тисячi двiстi
вiсiмдесят одна гривня 51
копiйка)

Переговорна
процедура

квітень 2017 року

2282

4 482 442,94 (чотири мiльйони
чотириста вiсiмдесят двi тисячi
чотириста сорок двi гривнi 94
копiйки)

Переговорна
процедура

квітень 2017 року

90430000-0 - послуги з відведення стічних вод (послуги
з водовідведення) - 730 992 м3

2282

4 543 846,27 (чотири мiльйони
п`ятсот сорок три тисячi
Переговорна
вiсiмсот сорок шiсть гривень 27 процедура
копiйок)

квітень 2017 року

90670000-4 - Послуги з дезінфікування та
дератизування міських і сільських територій (послуги з
дезінфікування та дератизування корпусів, гуртожитків
університету, ННЦ "Хутір Жуків", СОТ "Мрія")

2282

80330000-6 - Послуги у сфері освіти в галузі безпеки
(послуги з військової підготовки офіцерів запасу)

65110000-7 - розподіл води (послуги з водопостачання ) 730 992 м3

280 000,00 (двiстi вiсiмдесят
тисяч гривень 00 копiйок)

Переговорна
процедура

травень 2017 року

90520000-8 - послуги у сфері поводження з
радіоактивними, токсичними, медичними та
небезпечними відходами (вивіз та утилізація трупів
лабораторних тварин та відходів тваринного
походження)

2282

19 934,00 (дев`ятнадцять тисяч
дев`ятсот тридцять чотири
гривнi 00 копiйок)

Відкриті
торги

травень 2017 року

90520000-8 - послуги у сфері поводження з
радіоактивними, токсичними, медичними та
небезпечними відходами (вивіз підстилкового
матеріалу лабораторних тварин)

2282

80 080,00 (вiсiмдесят тисяч
вiсiмдесят гривень 00 копiйок)

Відкриті
торги

травень 2017 року

72320000-4 – Послуги, пов’язані з базами даних
(послуги з підключення та доступу до баз даних
платформи Web of Science)

2282

168 210,00 (сто шiстдесят вiсiм
тисяч двiстi десять гривень 00
копiйок)

Відкриті
торги

травень 2017 року

45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи (ДБН А.2.23:2014 – поточний ремонт в корпусі санаторіюпрофілакторію)

2282

199 871,00 (сто дев`яносто
дев`ять тисяч вiсiмсот сiмдесят
одна гривня 00 копiйок)

Відкриті
торги

травень 2017 року

90510000-5 - Утилізація сміття та поводження зі
сміттям (послуги щодо вивезення твердих побутових
відходів, великогабаритних відходів)

2282

20 250,00 (двадцять тисяч двiстi Переговорна
п`ятдесят гривень 00 копiйок)
процедура

65310000-9 - Розподіл електричної енергії (передача
електричної енергії)

2282

170 000,00 (сто сiмдесят тисяч
гривень 00 копiйок)

Переговорна
процедура

червень 2017 року

2282

783 722,00 (сiмсот вiсiмдесят
три тисячi сiмсот двадцять двi
гривнi 00 копiйок)

Відкриті
торги

червень 2017 року

45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи (ДБН А.2.23:2014 – поточний ремонт санвузлів та душових кімнат
з 1-го по 9-й поверхи блоків №№109/110 – 909/910;
111/112 – 911/912 правої житлової частини гуртожитку
№13 Київського національного університету імені
Тараса Шевченка за адресою: вул. Ломоносова, 39)

червень 2017 року

45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи (ДБН А.2.23:2014 – поточний ремонт санвузлів та душових кімнат,
тамбурів з 1-го по 9-й поверхи №№214-216; 218-220;
222 в гуртожитку №20 Київського національного
університету імені Тараса Шевченка за адресою: вул.
Мельникова, 36)

2282

1 600 000,00 (один мiльйон
шiстсот тисяч гривень 00
копiйок)

Відкриті
торги

червень 2017 року

90520000-8 - послуги у сфері поводження з
радіоактивними, токсичними, медичними та
небезпечними відходами (вивіз та утилізація трупів
лабораторних тварин та відходів тваринного
походження)

2282

19 934,00 (дев`ятнадцять тисяч
дев`ятсот тридцять чотири
гривнi 00 копiйок)

Переговорна
процедура

червень 2017 року

90520000-8 - послуги у сфері поводження з
радіоактивними, токсичними, медичними та
небезпечними відходами (вивіз підстилкового
матеріалу лабораторних тварин)

2282

80 080,00 (вiсiмдесят тисяч
вiсiмдесят гривень 00 копiйок)

Переговорна
процедура

червень 2017 року

72320000-4 – Послуги, пов’язані з базами даних
(послуги з підключення та доступу до баз даних
платформи Web of Science)

2282

168 210,00 (сто шiстдесят вiсiм
тисяч двiстi десять гривень 00
копiйок)

Переговорна
процедура

червень 2017 року

50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного
обслуговування вимірювальних, випробувальних і
контрольних приладів (Послуги по повірці вузлів
обліку теплової енергії)

2282

111 000,00 (сто одинадцять
тисяч гривень 00 копiйок)

Відкриті
торги

липень 2017 року

