
Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Процедура закупівлі
Орієнтовний 

початок проведення 
процедури закупівлі

Примітки

1 2 4 5 6
Машини обчислювальні, частини та приладдя до них за кодом ДК 016:2010 - 26.20.1 - 
(Комп’ютерне обладнання та приладдя  - за кодом ДК 021:2015 - 30200000-1), а саме: комп’ютери 
та комп’ютерне обладнання

3110 2 500 000,00 два мільйон п'ятсот 
тисяч грн. 00 коп. відкриті торги Листопад 2016

Прилади для контролювання інших фізичних характеристик за кодом ДК 016:2010 - 26.51.5 – 
(Спектрометри - за кодом ДК 021:2015 - 38433000-9) та (Контрольно-випробувальна апаратура - 
за кодом ДК 021:2015 - 38500000-0), а саме:
  - лот № 1: Прилади для контролювання інших фізичних характеристик за кодом ДК 016:2010 - 
26.51.5 – (Спектрометри - за кодом ДК 021:2015 - 38433000-9), а саме: спектрофлуориметр Cary 
Eclipse або еквівалент;
  - лот № 2: Прилади для контролювання інших фізичних характеристик за кодом ДК 016:2010 - 
26.51.5 – (Контрольно-випробувальна апаратура - за кодом ДК 021:2015 - 38500000-0), а саме: 
«Micron-gamma» прилад для вимірювання фізико-механічних властивостей матеріалів методами 
індентування та сканування (скретч-тестер) або еквівалент.

3110 1 405 000,00

один мільйон 
чотириста п’ять тисяч 
грн. 00 коп. лот № 1: 

вісімсот двадцять  
п’ять тисяч грн. 00 

коп.                 лот № 2: 
п’ятсот вісімдесят   
тисяч грн. 00 коп.

відкриті торги Листопад 2016

Автомобілі для перевезення не менше ніж 10 людей за кодом ДК 016:2010 - 29.10.3 - (Міські та 
туристичні автобуси  - за кодом ДК 021:2015 - 34121000-1), а саме: автобус для перевезення 30 
пасажирів 

3110 3 000 000,00 три мільйони грн. 00 
коп. відкриті торги Листопад 2016

Автомобілі для перевезення вантажів за кодом ДК 016:2010 - 29.10.4 - (Евакуатори та самоскиди  - 
за кодом ДК 021:2015 - 34134000-5), а саме: самоскид вантажопід`ємністю 10 тон 3110 1 500 000,00 один мільйон п`ятсот 

тисяч грн. 00 коп. відкриті торги Листопад 2016

Програмне забезпечення прикладне на фізичних носіях за кодом ДК 016:2010 - 58.29.2 - (Пакети 
програмного забезпечення для роботи з документами, графікою, зображеннями, планування часу 
та офісного програмного забезпечення - за кодом ДК 021:2015 - 48300000-1)

2240 275 000,00 двісті сімдесят п’ять 
тисяч грн. 00 коп. відкриті торги Листопад 2016

Прилади для вимірювання електричних величин і йонізівного випромінювання за кодом ДК 
016:2010 - 26.51.4 – (Контрольно-вимірювальне обладнання - за кодом ДК 021:2015 - 38424000-3), 
а саме:
- лот № 1: Прилади для вимірювання електричних величин і йонізівного випромінювання за 
кодом ДК 016:2010 - 26.51.4 – (Контрольно-вимірювальне обладнання - за кодом ДК 021:2015 - 
38424000-3), а саме: векторний аналізатор (Anritsu М46122А) або еквівалент; 
- лот № 2: Прилади для вимірювання електричних величин і йонізівного випромінювання за 
кодом ДК 016:2010 - 26.51.4 – (Контрольно-вимірювальне обладнання - за кодом ДК 021:2015 - 
38424000-3), а саме: аналізатор антен і фідерних траків (Anritsu S820E) або еквівалент

3110 1 820 000,00

один мільйон вісімсот 
двадцять тисяч грн. 00 

коп.
лот № 1: один мільйон 
сто тисяч грн. 00 коп.

лот № 2: сімсот 
двадцять тисяч грн. 00 

коп.

відкриті торги Листопад 2016

Капітальний ремонт учбового корпусу Харківського національного університету імені В.Н. 
Каразіна за адресою: майдан Свободи, 6 у м. Харкові (інв. № 103100090), а саме: ремонт залу для 
глядачів корпусу № 3 (Капітальний ремонт і реставрація - за кодом ДК 021:2015 - 45453000-7)

3132 200 000,00 двісті тисяч грн. 00 
коп. відкриті торги Листопад 2016

                                                           Затверджений рішенням тендерного комітету від 08 листопаду 2016 року Протокол № 3.
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Зміни у РІЧНОМУ ПЛАНІ ЗАКУПІВЕЛЬ(зі зінами) від 08.11.16
на 2016 рік 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
ЄДРПОУ 02071205 

Очікувана вартість закупівлі  грн. (в 
т.ч.ПДВ)
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