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     ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

           код за ЄДРПОУ-02070987  

______________________________________________ 

 

 

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ  ТОВАРІВ, РОБІТ І 

ПОСЛУГ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ НА 2015 рік 

(зміни -6),  

що здійснюються за процедурами  закупівель                             
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Предмет закупівлі Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

Грн. з ПДВ 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтов-

ний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

20% суми 

попереднього 

договору  

п.6 ст.40 Закону  

 

1 2 3 4 5 6 

Журнали та 

періодичні 

видання 

друковані  

ДК016-2010 

58.14.1 

 

2210/ 

3110 

300000 

(триста тисяч 
грн.) 

Запит цінових 
пропози-цій 

Процедура 

проведена у 

листопаді 

2014 року  

Звіт про 

результати 

проведення 

процедури 

затверджений у 

січні 2015 року 

271210,39   

Обробляння та 
розподіляння 
води 
трубопроводами          
(послуги з 
централізовано-го  
водопостачання 
)ДК-016-2010 

36.00.20-
00.00(послуга) 

 

2272 1507500 

(один мільйон 

п’ятсот сім 

тисяч п’ятсот )  

Переговорна 

процедура 

Січень 2015 186055 грн. 

Газ природний, 

скраплений або в 
газоподібному 
стані  (постачання 
газу та послуги з 
його 

транспортування)  
ДК-016-2010 , 
06.20.1 

06.20.10-00.00 

Товар 

 

2274 10851831  

(десять мільйонів 

вісімсот 

п’ятдесят один 

тисяч вісімсот 

тридцять один)  

Переговорна 

процедура 

Січень 2015 823449,05грн. 

Енергія 
електрична –
електрична енергія 
(м.Львів)ДК-016-
2010, 35.11.10-
00.00      

Товар 

2273 4619106  

(чотири 

мільйони 

шістсот 

дев’ятнадцять 

тисяч сто шість 

)  

Переговорна 

процедура 

Січень 2015 791878,43 грн.  
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Енергія 
електрична  

електрична енергія 
(м.Шацьк) 

ДК-016-2010 

35.11.1,  

35.11.10-00.00  

Товар 

2273 115529 грн. 

 

(сто 

п’ятнадцять 

тисяч п’ятсот 

двадцять девять 

 рн.. .)  

 

 

 

Переговорна 

процедура 

 

 

 

Січень 2015 16951,29 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електрична 
енергія  

м.Сколе, смт. 
Верхне-
Синевидне, 
Львівська  рн...  

 ДК-016-2010 

35.11.1 

Товар 

 

 

 

2273 87263,15 

(вісімдесят сім 

тисяч двісті 

шістдесят три 

 рн... 15 коп.)   

Переговорна 

процедура 

Січень2015 4684,25 грн.  

 

Послуги 
каналізаційні 

Видаляння та 
обробляння стічних 
вод ДК-016-2010 

37.00.1 

37.00.11-00.00 

Послуга  

 

 

 

2272 1328831  (один 

мільйон триста 

двадцять вісім 

тисяч вісімсот 

тридцять один ) 

 

Переговорна 

процедура 

Січень2015  81384грн.  
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Пара та гаряча 
вода; постачання 
пари та гарячої 
води   

Постачання пари 
та гарячої води 

трубопроводами 
(постачання 
теплової енергії в 
гарячій воді 
(опалення, гаряче 
водопостачання) 

ДК-016-2010 

35.30.12-00.00 
послуга   

2271 10000000 \ 

(десять мільйонів) 

Переговорна 

процедура  

Січень –

2015 

1084000 грн.  

Послуги щодо 

передавання 
даних і 
повідомлень  

-послуги 
стаціонарного 

телефонного 
зв’язку- доступ і 
користування ) 

61.10.11-00.00 

2240 148000 

 (сто сорок вісім 

тисяч)  

Переговорна 

процедура 

Лютий 2015  

Послуги зв’язку 
Інтернетом 
проводовими 
мережами 

61.10.4 

2240 261000  

(двісті шістдесят 

одна тисяча) 

Переговорна 

процедура 

  

М’ясо свійської 
птиці, свіже чи 
охолоджене 
(м’ясо птиці 
охолоджене)  

10.12.1 

2230 180000 

(сто вісімдесят 

тисяч)  

Запит цінових 

пропозицій)  

Лютий 2015 

Травень 

2015  

За лютий 

процедура 

відмінена 

Сир сичужний та 
кисломолочний 
сир  

10.51.4  

 

2230 150000 

(сто п’ятдесят 

тисяч )  

Запит цінових 

пропозицій)  

Лютий 2015   

М’ясо великої 

рогатої худоби, 
свиней, овець, 
кіз, коней та 
інших тварин 

родини конячих, 
свіже чи 
охолоджене 
(м’ясо свинини 
охолоджене) 

10.11.12.-90.00  

2230 450000 

 (чотириста 

п’ятдесят  тисяч 

) 

Відкриті торги   Травень 

2015  

За лютий торги 

відмінені 




