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

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2015 рік із змінами станом на 27.08.2015 року 

Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України 
03680 м. Київ, вул. Боженка, 11, ЄДРПОУ 05416923 

>І°п/г 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 
(для 

бюджетни 
х коштів) 

Очікувана вартість предмета закупівлі, грн. 
Процедура 
закупівлі 
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Примітки 
(Код по 

ДКПП 015-
97, 

016:2010) 

1 2 3 4 5 6 

1 

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та 
гарячої води (Постачання теплової енергії у 
гарячій воді Інституту електрозварювання ім.Є.О. 
Патона НАН України, 03680, м.Київ-150, МСП, 
вул.Боженка. 11) 

2281 
(2271) 

21439166,40 (Двадцять один мільйон 
чотириста тридцять девять тисяч сто шістдесят 

шість гривень 40 коп.) 

переговорна 
процедура 
закупівлі січень 

2015 року 35.30.1 

2 

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та 
гарячої води (Постачання теплової енергії у 
гарячій воді відділу № 57 Інституту 
електрозварювання ім.Є.О. Патона НАН України 
на майданчику ДП "ДЗ СЕМ ІЕЗ ім.Є.О.Патона за 
адресою 03028, м.Київ, вул.Ракетна, 24) 

2281 
(2271) 

324982,70 ( Триста двадцять чотири тисячі 
девятсот вісімдесят дві гривні 70 коп.) 

переговорна 
процедура 
закупівлі 

січень 
2015 року 35.30.1 

3 
36.00.2 Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами (Послуги з водопостачання) 

2281 
(2272) 

388800, 00 (Триста вісімдесят вісім тисяч 
вісімсот гривень 00коп.) 

переговорна 
процедура 
закупівлі 

січень 
2015 року 36.00.2 



4 
37.00.1 Послуги каналізаційні (Послуги з 
водовідведення) 

2281 
(2272) 

400154,40 (Чотириста тисяч сто пятдесят 
чотири гривні 40 коп.) 

переговорна 
процедура 
закупівлі січень 

2015 року 37.00.1 
37.00.1 Послуги каналізаційні (Послуги з 
прийому та очищення стічних вод 
(водовідведення)) 

2281 
(2272) 

31500,00 (Тридцять одна тисяча пятьсот 
гривень 00 коп.) 

переговорна 
процедура 
закупівлі 

лютий 
2015 року 37.00.1 

5 

35.11.1 Енергія електрична (Інститут 
електрозварювання ім.Є.О. Патона НАН України, 
03680, м.Київ-150, МСП, вул.Боженка. 11) 

2281 
(2273) 

93600000,00 (Девять мільйонів триста 
шістдесят тисяч гривень 00 коп.) 

переговорна 
процедура 
закупівлі січень 

2015 року 35.11.1 

6 

35.11.1 Енергія електрична (заготівельна 
складська база Інституту електрозварювання 
ім.Є.О. Патона НАН України в с.м.т. Глеваха, 
Васильківського р-ну, Київської обл.) 

2281 
(2273) 

859400,00 (Вісімсот пятдесят девять тисяч 
чотириста гривень 00 коп.) 

переговорна 
процедура 
закупівлі січень 

2015 року 35.11.1 

7 

35.11.1 Енергія електрична (база відпочинку 
Інституту електрозварювання ім.Є.О. Патона 
НАН України в с.Кийлово Бориспільського р-ну, 
Київської обл.) 

2281 
(2273) 

36465,00 (Тридцять шість тисяч чотириста 
шістдесят пять гривень 50 коп.) 

переговорна 
процедура 
закупівлі січень 

2015 року 35.11.1 

9 

61.10.1 Послуги щодо передавання даних і 
повідомлень (Послуги місцевого телефонного 
зв'язку загального користування) 

2281 
(2240) 

430000,00 (Чотириста тридцять тисяч гривень 
00 коп.) 

переговорна 
процедура 
закупівлі 

грудень 
2014 року 61.10.1 

10 

61.10.4 Послуги зв'язку Інтернетом проводовими 
мережами (Послуги з надання доступу до 
глобальної мережі Інтернет) 

2281 
(2240) 

123860,00 (Сто двадцять три тисячі вісімсот 
шістдесят гривень 00 коп.) 

переговорна 
процедура 
закупівлі 

грудень 
2014 року 61.10.4 

33.12.1 Ремонтування та технічне обслуговування 
машин загальної призначеності ( ЛОТ 1 Ремонт 
ліфтів; ЛОТ 2 ремонт повітряних компресорів; 
ЛОТ 3 технічне обслуговування кондиціонерів) 2240 

221000,00 (Двісті двадцять одна тисяча 
гривень 00 коп.) 

відкриті 
торги 

травень 
2015 року 33.12.1 



11 

33.13.1 Ремонтування та технічне обслуговування 
електронного й оптичного устатковання ( ремонт 
блока енергодисперсійного спектрометра 
ОХРОКГ) ЕБЗ ШСА Епег§у 350 (8 - типу) 
приладу оже -мікрозонда .ІАМР 9500Р) 2240 

780000,00 (Сімсот вісімдесят тисяч гривень 00 
коп) 

відкриті 
торги 

травень 
2015 року 33.13.1 

12 

33.14.1 Ремонтування та технічне 
обслуговування іншого електричного 
устатковання ( ЛОТ 1 Електроналагоджувальні 
роботи на трансформаторних підстанціях; ЛОТ 2 
Роботи по заміру заземлення та ізоляції) 2240 200000,00 (Двісті тисяч гривень 00 коп) 

відкриті 
торги 

квітень 
2015 року 33.14.1 

33.14.1 Ремонтування та технічне 
обслуговування іншого електричного 
устатковання (ЛОТ 1 Електроналагоджувальні 
роботи на трансформаторних підстанціях; ЛОТ 2 
Роботи по заміру заземлення та ізоляції) 2240 200000,00 (Двісті тисяч гривень 00 коп) 

відкриті 
торги 

липень 
2015 року 33.14.1 

33.14.1 Ремонтування та технічне 
обслуговування іншого електричного 
устатковання (ЛОТ 1 Електроналагоджувальні 
роботи на трансформаторних підстанціях; ЛОТ 2 
Роботи по заміру заземлення та ізоляції) 2240 200000,00 (Двісті тисяч гривень 00 коп) 

переговорна 
процедура 
закупівлі 

вересень 
2015 року 33.14.1 

14 

71.20.1 Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування (держповірка, 
ремонт та наладка приладів обліку тепла) 2240 70000,00 (Сімдесят тисяч гривень 00 коп) 

запит цінових 
пропозицій квітень 

2015 року 71.20.1 

14 

71.20.1 Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування (держповірка, 
ремонт та наладка приладів обліку тепла) 2240 70000,00 (Сімдесят тисяч гривень 00 коп) 

переговорна 
процедура 
закупівлі 

вересень 
2015 рік 71.20.1 



14 

71.20.1 Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування ( держповірка, 
ремонт та наладка приладів обліку тепла) 2240 70000,00 (Сімдесят тисяч гривень 00 коп) 

запит цінових 
пропозицій липень 

2015 року 71.20.1 

71.20.1 Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування ( Метрологічна 
повірка засобів вимірювальної техніки) 2240 

98422,85 (Девяносто вісім тисяч чотириста 
двадцять дві гривні 85 коп) 

запит цінових 
пропозицій червень 

2015 року 71.20.1 

71.20.1 Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування ( Метрологічна 
повірка засобів вимірювальної техніки) 2240 

98422,85 (Девяносто вісім тисяч чотириста 
двадцять дві гривні 85 коп) 

запит цінових 
пропозицій серпень 

2015 року 71.20.1 

15 

71.20.1 Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування ( Юстування 
сигналу сцинтиляційного детектора відбитих 
електронів В8Е скануючого електроного 
мікроскопу) 2240 

15277,00 (П'ятнадцять тисяч двісті сімдесят 
сім гривень 00 коп) 

переговорна 
процедура 
закупівлі травень 

2015 року 71.20.1 

15 

БД. 1.1-1:2013 Аварійний ремонт корпусу №2, 
вул.Горького ,56, м.Київ 2240 

755640,00 (Сімсот п'ятдесят п'ять тисяч 
шістсот сорок гривень 00 коп.) 

відкриті 
торги червень 

2015 року 
БД.1.1-
1:2013 

15 

БД. 1.1-1:2013 Аварійний ремонт корпусу №2, 
вул.Горького ,56, м.Київ 2240 

755640,00 (Сімсот п'ятдесят п'ять тисяч 
шістсот сорок гривень 00 коп.) 

відкриті 
торги серпень 

2015 року 
БД. 1.1-
1:2013 

16 

1.2 18 Дослідження та розробки в галузі 
транспорту (Розробка і відпрацювання схемно-
конструктивних рішень та технічної документації 
на обладнання для дистанційного 
автоматизованого контролю технічного стану 
гребенів колісних пар залізничних вагонів , 
виготовлення і випробування основних складових 
дослідного зразка такого обладнання) 2240 

360000,00 (Триста шістдесят тисяч гривень 00 
коп.) 

переговорна 
процедура 
закупівлі 

червень 
2015 року 1.2 18 



27.90.3 Устаткування для паяння м'якими та 
твердими припоями чи зварювання, машини й 
апарати для поверхневого термообробляння та 
гарячого напилення, електричні (Комплект 

3110 
334000,00 (Триста тридцять чотири тисячі 

гривень 00 коп.) 
відкриті 

торги 
липень 

2015 року 
27.90.3 

зварювального напівавтомату інтервального типу 
для імпульсного зварювання постійним струмом 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів ІЕЗ Ім.Є.О.Патона 
НАН України від 27.08.2015 року протокол № 58 
Заступник голови комітету з конкурсних торгів, 
заступник директора Куцак В.С. 

Секретар комітету з конкурсних торгів 
заступник завідуючого планово-виробни 


