ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 №1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (зі змінами)
на 2015 рік
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
код за ЄДРПОУ 05417058

Предмет закупівлі

1

Код КЕКВ (для
бюджетних
коштів)

2

33.12.1 - Ремонтування та технічне
обслуговування машин загальної
призначеності (послуги з технічного
обслуговування ліфтів та конвеєрів)
33.12.15-00.00 - Ремонтування та
технічне обслуговування
підіймального та вантажного
устаткування

33.13.1 - Ремонтування та технічне
обслуговування електронного й
оптичного устаткування (послуги з
цілодобової експлуатації та технічного
обслуговування автоматичних систем
пожежної сигналізації та газового
пожежогасіння)
33.13.19-00.00 - Ремонтування та
технічне обслуговування іншого
електронного устатковання
професійної призначеності

Очікувана вартість предмета закупівлі

3

Процедура закупівлі

4

Орієнтований початок
проведення процедури
закупівлі

5

Примітка

6

2281

240 000,00 (двісті сорок тисяч) грн. 00 коп з
ПДВ, в т.ч.ПДВ 40 000 (сорок тисяч )
грн.,(січень-грудень)

Запит цінових
пропозицій

листопад
2014_року

6541030
(35218003008959)

2281

1 105 000, 00 (один мільйон сто п`ять тисяч)
грн. 00 коп з ПДВ, в т.ч. ПДВ 184 166,67 (сто
вісімдесят чотири тисячі сто шістдесят
шість) грн. 67 коп.
(січень-грудень)

Відкриті торги

жовтень
2014 року

6541030
(35218003008959)

35.11.1 - електрична енергія______
35.11.10-00.00 - Енергія електрична
( лот №1 - Енергія електрична для
забезпечення корпусу за адресою:
проспект 40- річчя Жовтня, 3)

1 689 000,00 (один мільйон шістсот
вісімдесят дев`ять тисяч ) грн. 00 коп з ПДВ,
в т.ч ПДВ. 281 500 (двісті вісімдесят одна
тисяча п`ятсот) грн.
(січень-грудень)

6541030
(35218003008959)
.........................................................
......

2281

(лот №2 - Енергія електрична для
забезпечення корпусу за адресою: вул.
Володимирська, 62).
(лот №3 - Енергія електрична для
забезпечення приміщень за адресою:
бульвар Вернадського, 79)

50 000,00 (п`ятдесят тисяч) грн. 00 коп з
ПДВ, в т.ч. ПДВ 8 333,34 (вісім тисяч триста
тридцять три) грн. 34 коп.
(січень-грудень)

Переговорна
процедура

листопад
2014 року

6541030/2
(35223203008959)

150 000,00 (сто п`ятдесят тисяч) грн. 00 коп
з ПДВ, в т.ч.ПДВ 25 000 (двадцять п`ять
тисяч) грн.
(січень-грудень)

6541030
(35218003008959)

6 000,00 (шість тисяч) грн. 00 коп з ПДВ, в
т.ч. ПДВ 1 000 грн (одна тисяча) грн.
(січень-грудень)

6541030
(35218003008959)

35.30.1 - Пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячої води.
35.30.11-00.00 - Пара та гаряча вода
3 783 700,00 (три мільйони сімсот вісімдесят
три тисячі сімсот) грн. 00 коп з ПДВ, в
т.ч.ПДВ 630 616,67 (шістсот тридцять тисяч
шістсот шістнадцять) грн. 67 коп.
(січень-грудень)

(лот №1 - Пара та гаряча вода для
забезпечення корпусу за адресою:
проспект 40-річчя Жовтня, 3).
2281

50 000,00 (п`ятдесят тисяч) грн. 00 коп з
ПДВ, в т.ч.ПВД 8 333,34 (вісім тисяч триста
тридцять три) грн. 34 коп
(січень-грудень)

Переговорна
процедура

листопад
2014_року
6541030/2
(35223203008959)

1 085 000,00 (один мільйон вісімдесят п`ять
тисяч) грн. 00 коп з ПДВ, в т.ч. ПДВ 180
833,34 (сто вісімдесят тисяч вісімсот
тридцять три) грн.34 коп.
(січень-грудень)

(лот №2 - Пара та гаряча вода для
забезпечення корпусу за адресою:
вул.Володимирська, 62).

84.24.1 - Послуги у сфері громадського
порядку та громадської безпеки
(послуги з охорони об'єктів
Національної бібліотеки України імені
В.І.Вернадського)
84.24.19-00.00- Послуги щодо охорони
громадського порядку, та громадської
безпеки, інші

6541030
(35218003008959)
.............................................................
.....

2 281

1 819 170,00 (один мільйон вісімсот
дев`ятнадцять тисяч сто сімдесят) грн. 00
коп з ПДВ, в т.ч. ПДВ 303 195 (триста три
тисячі сто дев'яносто п'ять) грн.
30 000 (тридцять тисяч) грн.з ПДВ, в т.ч.
ПДВ 5 000 (п'ять тисяч) грн.
(січень-грудень)

6541030
(35218003008959)

Переговорна
процедура

листопад
2014 року

6541030
(35218003008959)
.....................................................
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_.............
.6541030/2
(35223203008959)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ---------------- №----------------------- .

Голова комітету з конкурсних торгів

_____________________________________

________________В.І. Попик

М.П.
Секретар комітету з конкурсних торгів
Вик. Понька О.Ю.
тел. 264-65-58

_____________________________________

___________Л.А.Литвинова

