
Додаток 1 
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 

на 2016 рік 
Національного університету «Острозька академія», код за ЄДРПОУ 22554101 

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для 
бюджетних 

коштів) 

Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок 
проведення процедури 

закупівлі 

П
ри

м
іт

ки
 

1 2 3 4 5 6 

06.20.1 
Газ природний, 

скраплений або в 
газоподібному стані 

(09123000-7 
Природний газ. 
Природний газ), 
06.20.10-00.00. 

2282 960000 грн. 00 коп. (Дев'ятсот шістдесят 
тисяч грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 160000 грн. 
00 коп. (Сто шістдесят тисяч грн. 00 коп.) 

Відкриті торги 
лютий-березень 

2016 року 

Газ природний для 
адмінприміщень 

35.11.1 
Електрична енергія 

(09310000-5 
Електрична енергія. 
Електрична енергія. 
Енергія електрична), 

35.11.10-00.00 . 

2282 1634990 грн. 00 коп. (Один мільйон 
шістсот тридцять чотири тисячі дев'ятсот 

дев'яносто грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 
272498 грн. 33 коп. (Двісті сімдесят дві 

тисячі чотириста дев'яносто вісім грн. 33 
коп.) 

Переговорна процедура 
закупівлі 

лютий-березень 
2016 року 

06.20.1 
Газ природний, 

скраплений або в 
газоподібному стані 

(09123000-7 

2282 

1080000 грн. 00 коп. (Один мільйон 
вісімдесят тисяч гри. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 
180000 грн. 00 коп. (Сто вісімдесят тисяч 

грн. 00 коп.) 

Відкриті торги 
лютий-березень 

2016 року 

Газ природний для 
потреб населення 

(гуртожитки) 



Природний газ. 
Природний газ), 
06.20.10-00.00. 

35.22.1 
Розподіляння 

газоподібного палива 
трубопроводами 

(65200000-5 Послуги 
з розподілу газу та 
супутні послуги. 

Лот №1 - природний 
газ для 

адмінприміщень; 
Лот №2 - газ 

природний для 
потреб населення. 

Послуги з розподілу 
природного газу), 

35.22.10-00.00, 

2282 

417139 грн. 20 коп. (Чотириста сімнадцять 
тисяч сто тридцять дев'ять грн. 20 коп.) в 
т.ч. ПДВ 69523 грн. 20 коп. (Шістдесят 

дев'ять тисяч п'ятсот двадцять три грн. 20 
коп.), 

в т.ч. лот 1 - 104284 грн. 80 коп., в т.ч. 
ПДВ 17380 грн. 80 коп. (Сімнадцять тисяч 

триста вісімдесят грн. 80 коп.), лот 2-
312854 грн. 40 коп. (Триста дванадцять 

тисяч вісімсот п'ятдесят чотири грн. 
40коп.), в т.ч. ПДВ 52142 грн. 40 коп. 

(П'ятдесят дві тисячі сто сорок дві грн. 40 
коп.) 

Переговорна процедура 
закупівлі 

лютий-березень 
2016 року 

37.00.1 
Послуги 

каналізаційні 
(90400000-1 

Послуги у сфері 
водовідведення 

лот№ 1-
адмінприміщення 
НаУ «Острозька 
академія», 
лот № 2 - гуртожитки 
НаУ «Острозька 
академія». Послуги 
каналізаційні), 

37.00.1 

2282 

230810 грн. 00 коп. (Двісті тридцять тисяч 
вісімсот десять грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 

38468 грн. 33 коп. (Тридцять вісім тисяч 
чотириста шістдесят всім грн. 33 коп.), 

в т.ч. лот 1 - 62900 грн. 00 коп. (Шістдесят 
дві тисячі дев'ятсот грн.. 00 коп.), в т.ч. 
ПДВ 10483 грн. 33 коп. (Десять тисяч 
чотириста вісімдесят три грн. 33 коп.); 

лот 2- 167910 грн. 00 коп. (Сто шістдесят 
сім тисяч дев'ятсот десять грн. 00коп.), в 
.ч. ПДВ 27985 грн. 00 коп. (двадцять сім 

тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять грн. 00 
коп.) 

Переговорна процедура 
закупівлі 

лютий-березень 
2016 року 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від «03» лютого 2016 р. №1-2016. 
Толова комітету з конкурсних торгів Н. М. Мельничук 

Секретар комітету з конкурсних торгів А.Ф. Новак 


