
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2019 рік

Таврійський державний агротехнологічний університет, код ЄДРПОУ 00493698

Конкретна назва предмета закупівлі

Коди та назви відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі (за наявності)

Коди ЗГІДНО 3 

КЕКВ (для 
бюджетних 

установ)

Розмір бюджетного 
призначення за кошторисом 

або очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтований
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітки

код за ДК 
021:2015 класифікатор сума валюта

09320000-8 -  Пара, гаряча вода та пов’язана продукція 
(теплова енергія) 09320000-8

Пара, гаряча 
вода та 

пов’язана 
продукція

(2282) 2271 
Оплата 

теплопостачання
2102522,68 Гривна

Переговорна
процедура
закупівлі

Січень 2019 
року

Процедура закупівлі 
розпочата на 

очікувану вартість

65110000-7 -  Розподіл води (послуги з 
централізованого водопостачання)

Лот №1 -  Послуги з централізованого водопостачання 
ТДАТУ-45000 м3 

Лот №2 -  Послуги з централізованого водопостачання 
учбового полігону ТДАТУ -  7300 м3 

Лот №3 -  Послуги з централізованого водопостачання 
м. Запоріжжя ТДАТУ -110  м3

65110000-7 Розподіл води

(2282) 2272 
Оплата 

водопостачання 
та водовідведення

638568,60 Гривна
Переговорна

процедура
закупівлі

Січень 2019 
року

Процедура закупівлі 
розпочата на 

очікувану вартість

90430000-0 -  Послуги з відведення стічних вод 
(послуги з централізованого водовідведення)

Лот №1 -  Послуги з централізованого водовідведення 
ТДАТУ-47220 м3 

Лот №2 -  Послуги з централізованого водовідведення 
м. Запоріжжя ТДАТУ -110  м3

90430000-0
Послуги 3 
відведення 
стічних вод

(2282) 2272 
Оплата 

водопостачання 
та водовідведення

615422,16 Гривна
Переговорна

процедура
закупівлі

Січень 2019 
року

Процедура закупівлі 
розпочата на 

очікувану вартість

09310000-5 -  Електрична енергія (постачання 
електричної енергії постачальником універсальних 

послуг)
09310000-5 Електрична

енергія

(2282)2273
Оплата

електроенергії
3977590,52 Гривна

Переговорна
процедура
закупівлі

Січень 2019 
року

Відміна (п.2 ч. 1 статті 
31 ЗУ «Про 

Публічні закупівлі», а 
саме: неможливість 
усунення порушень, 

що виникли через 
виявлені порушення 

законодавства з 
питань публічний 

закупівель

09310000-5 -  Електрична енергія (постачання 
електричної енергії постачальником універсальних 

послуг)
Лот № 1 -Постачання електричної енергії 

постачальником універсальних послуг - 1792000кВт*год
М. М е л І Т О п ^ *

Лот № 2 -Пост?.’’"' і,4 . і^ к г р ; .’ШОЇ енергії

09310000-5 Електрична
енергія

(2282) 2273 
Оплата 

електроенергії
3709208,31

і

Гривна

І

Переговорна
процедура

(скорочена)

Січень 2019 
року

Процедура закупівлі 
розпочата на 

очікувану вартість



постачальником універсальних послуг - 73200кВт*год 
Мелітопольський р-н 

Лот № 3 -Постачання електричної енергії 
постачальником універсальних послуг - 98500кВт-год 

смт. Кирилівка 
Лот № 4 -Постачання електричної енергії 

постачальником універсальних послуг - 37000кВт-год 
_____ __________ м. Запоріжжя_________________
ДК021-2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти (Бензин 

марки А-92, Бензин марки А-95, Дизельне паливо , 
Бензин марки А-92, Бензин марки А-95, Дизельне 

паливо)
лот №1 - Бензин марки А-92 -  7 000 л. 
лот №2 - Бензин марки А-95 -2  000 л. 

________лот №3 - Дизельне паливо -  30 000 л.________

09130000-9
Нафта і 

дистиляти

(2282) 2210 
Предмети, 
матеріали, 

обладнання та 
інвентар

1104500,00 Гривна Відкриті
торги

Січень 2019 
року

Процедура закупівлі 
розпочата на 

очікувану вартість

ДК 021:2015 - 16120000-2 - Борони, скарифікатори, 
культиватори, прополювачі або розпушувачі 

(Культиватор КПГ-8.2 (5-ти рядний) або еквівалент)

16120000-2

Борони, 
скарифікатори, 
культиватори, 
прополювачі 

або 
розпук

(3210)3110 
Капітальні 
трансферти 

підприємствам 
танова 

Ии»|^5адМм)

560000,00 Гривна Відкриті
торги

Січень 2019 
року

Процедура закупівлі 
розпочата на 

очікувану вартість

Затверджений рішенням тендерного комітету від 31.01.2019 
Голова тендерного комітету

Секретар тендерного комітету

О.Г. Скляр
(ініціали та прізвище)

Н.М.Марченко 
(ініціали та прізвище)


