ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2016 рік
зі змінами № 6 від 26.07.2016
Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»
код ЄДРПОУ 14312223
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

1

2

код 35.30.1 (09320000-8) пара та гаряча
вода; постачання пари та гарячої води
(постачання теплової енергії)

2271

код 35.12.1 (65300000-6)
електричної
енергії
електричної енергії)

2273

передавання
(постачання

код 36.00.2 (65100000-4) Обробляння та
розподіляння
води
трубопроводами
(централізоване водопостачання)
код
37.00.1
(90400000-1)
Послуги
каналізаційні
(централізоване
водовідведення)
код 35.12.1 (65300000-6) Передавання
електричної
енергії
(постачання
електричної енергії)
код 35.12.1 (65300000-6) Передавання
електричної
енергії
(постачання
електричної енергії)

2272
2272
2273
2273

Очікувана вартість предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

3
19 508 856 (дев’ятнадцять мільйонів
п’ятсот вісім тисяч вісімсот п’ятдесят
шість) грн. 30 коп. в т.ч. ПДВ
3 251 476,05 грн.
17 172 373 (сімнадцять мільйонів сто
сімдесят дві тисячі триста сімдесят
три) грн. 80 коп. в т.ч. ПДВ
2 862 062,30 грн.
642 600 (шістсот сорок дві тисячі
шістсот) грн. 00 коп. в т.ч. ПДВ
107 100,00 грн.
393 120 (триста дев’яносто три тисячі
сто двадцять) грн. 00 коп. в т.ч. ПДВ
65 520,00 грн.
345 680 (триста сорок п’ять тисяч
шістсот вісімдесят) грн. 12 коп. в т.ч.
ПДВ 57 613,35 грн.
146 860 (сто сорок шість тисяч
вісімсот шістдесят) грн. 56коп. в т.ч.
ПДВ 24 476,76 грн.

4

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі
5

Примітки
6

переговорна
процедура

Січень 2016 р.

п .5 ч.2
ст. 39 ЗУ
№ 1197

переговорна
процедура

Січень 2016 р.

п .5 ч.2
ст. 39 ЗУ
№ 1197

переговорна
процедура

Лютий 2016 р

переговорна
процедура

Лютий 2016 р

переговорна
процедура

Лютий 2016 р

переговорна
процедура

Лютий 2016 р

п .5 ч.2
ст. 39 ЗУ
№ 1197
п .5 ч.2
ст. 39 ЗУ
№ 1197

код 19.20.2 (09132000-3) паливо рідинне та
газ; оливи мастильні (бензини моторні,
паливо дизельне на перше півріччя 2016
року)
код 19.20.2 (09132000-3) паливо рідинне та
газ; оливи мастильні (бензини моторні,
паливо дизельне)
код І.21.1 (73300000-5) Дослідження та
розробки в галузі металургії, обробки
металів,
виробництва
машин
та
устаткування (Конструкторські роботи за
темою:
«Розробка
конструкторської
документації
для
модернізації
термоградієнтної газофазної установки
«АГАТ-3,2.14/400М»)
код 06.20.1 (09123000-7) Газ природний,
скраплений або в газоподібному стані
(природний газ)

2210

200 000 (двісті тисяч) грн. в т.ч. ПДВ
33 333,33 грн.

запит
цінових
пропозицій

2210

308 750 (триста вісім тисяч сімсот
п’ятдесят)
грн.
в
т.ч.
ПДВ
51 458,33 грн.

запит
цінових
пропозицій

квітень 2016 р

зі змінами
від
21.04.16р.

2281

1 006 040 (один мільйон шість тисяч
сорок) грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ –
167 673,33 грн.

переговорна
процедура

Лютий 2016 р

п .2 ч.2
ст. 39 ЗУ
№ 1197

Лютий 2016 р

494 079 (чотириста дев’яносто чотири переговорна
п .2 ч.2
тисячі сімдесят дев’ять) грн. 59 коп. в процедура
Лютий 2016 р
ст. 39 ЗУ
т.ч. ПДВ 82 346,60 грн.
№ 1197
1 816 686 (один мільйон вісімсот переговорна
код 84.25.1 (75251000-0) Послуги пожежних
п .2 ч.2
шістнадцять тисяч шістсот вісімдесят процедура
служб (послуги з гасіння і попередження
2240
Лютий 2016 р
ст. 39 ЗУ
шість) грн. 00 коп. в т.ч. ПДВ
пожеж)
№ 1197
302 781,00 грн.
Закупівлі для відокремленого підрозділу (філії) Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій ННЦ ХФТІ
код 13.20.3 (19250000-3) тканини (крім
спеціальних полотен) із хімічних
запит
490 000 (чотириста дев’яносто тисяч)
монониток і штапельних волокон (тканина
2210
цінових
Липень 2016 р
00 коп. в т.ч. ПДВ 81 666,67 грн.
пропозицій
вуглецева віскозна Урал Т-22-Р марка А або
еквівалент)
код 13.95.1 (19270000-9) матеріали неткані
запит
та вироби з нетканих матеріалів, крім одягу
200 000 (двісті тисяч) грн. 00 коп. в
2210
цінових
Липень 2016 р
(матеріал вуглецевий нетканий Карбопон
т.ч. ПДВ 33 333,33 грн.
пропозицій
В-22 або еквівалент)
код 13.20.3 (19250000-3) тканини (крім
спеціальних
полотен)
із
хімічних
432 000 (чотириста тридцять дві запит
монониток
і
штапельних
волокон
2210
тисячі) 00 коп. в т.ч. ПДВ цінових
Липень 2016 р
(графітована (високотемпературна) ПАН
72 000,00 грн.
пропозицій
вуглецева тканина)
2274

