Зміни № 4
до річного плану закупівель
на 2015 рік
Національний юридичниіі університет імені Ярослава Мудрого, 02071139
(наймен]^^вання зам овника, код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітки

2

3

4

5

6

1
Послуги, пов'язані з особистою безпекою
(послуги охоронників) (2 лоти)
лот № 1 - на об'єктах в м. Харкові;
лот № 2 — на об'єктах в м. Полтаві

2282

2282

лот № 1 - на об'єктах в м. Харкові;
лот № 2 - на об'єктах в м. Полтаві

листопад
2014 року

3 110 000,00 (три мільйони сто
Відкриті торги
десять тисяч грн. 00 коп.) у тому
числі:

Торги відмінені за лотом
№ 1 та лотом № 2
на підставі абзацу 8
частини 1 статті ЗО
Закону: до оцінки
допущено пропозиції
менше ніж двох
учасників (протокол
відміни №7/12 від
29.12.2014р.)

лютий

лот№ 1 - 2 674 000,00 (два
мільйони шістсот сімдесят
чотири тисячі грн. 00 коп.);
лот №2 - 436 000,00 (чотириста
тридцять шість тисяч грн.00
коп.)

Код за ДК 016:2010 - 80.10.1; (80.10.12-00.00)

Будівництво бібліотечного корпусу 3 блоком
навчальних аудиторій та трансформаторною
підстанцією, з виділенням черг будівництва
по вул. Пушкінській, 84, 84-а в м. Харкові.
2 черга (5 лотів)

Відкриті торги

лот № 1 - 3 570 000,00 (три
мільйони п’ятсот сімдесят
тисяч грн. 00 коп.);
лот № 2 - 580 000,00 (п’ятсот
вісімдесят тисяч грн.00 коп.)

код за ДК 016:2010-80.10.1

Послуги, пов'язані з особистою безпекою
(послуги охоронників) (2 лоти)

4 150 ООО, 00 (чотири мільйони
сто п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.)
у тому числі:

3210

лот№ 1 - 850 000,00 (вісімсот
п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.);
лот №2 - 1 382 000,00 (один
мільйон триста вісімдесят дві
тисячі грн. 00 коп.);

Відкриті торги

Г рудень
2014 року

Торги відмінено у
відповідності до абзацу
десятого частини
перш ої статті ЗО
Закону частково за

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Процедура
закупівлі

коп.);
лот №4 - 9 470 000,00 (дев'ять
мільйонів чотириста сімдесят
тисяч грн. 00 коп.);
лот №5 - 15 935 000,00
(п'ятнадцять мільйонів
дев’ятсот тридцять п’ять тисяч
грн. 00 коп.)

3210

850 ООО (вісімсот п’ятдесят
тисяч грн. 00 коп.)

Відкриті торги

У
І.К .П рищ епа
(ін іц іа л и та п р ізв и щ е)

Секретар коміте

Примітки

л о т о м № 1 на
підставі абзацу
шостого частини
першої статті ЗО цього
Закону: подання для
участі в них менше
двох пропозицій
конкурсних торгів
(протокол відміни
№ 9/14 від 22.01.2015р.)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних
Голова комітету

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

лот №3 - 2 200 000,00 (два
мільйони двісті тисяч грн. 00

лот № 1 - монтаж та пусконалагоджувальні
роботи ліфтів; лот № 2 - зовнішні
оздоблювальні роботи фасаду; лот №3 монтаж устаткування, трубопроводів та
арматури холодопостачання; лот №4 монтаж та пусконалагоджувальні роботи
системи протипожежного захисту; лот № 5 загальнобудівельні, оздоблювальні роботи та
благоустрій території

Будівництво бібліотечного корпусу з блоком
навчальних аудиторій та трансформаторною
підстанцією, з виділенням черг будівництва
по вул. Пушкінській, 84, 84-а в м. Харкові.
2 черга (монтаж та пусконалагоджувальні
роботи ліфтів)

Очікувана вартість предмета
закупівлі

С.М .Рижкова
(ін іц іа л и та п р ізв и щ е)

лютии

