
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
т  на 2020 рік
Таврійським державний агротехнологічний університет імені Дмитра Мотор

Розмір бюджетного приз

Конкретна назва предмета закупівлі

ДК 021:2015 - 66110000-4 -  Банківські послуги (Послу
ги фінансового лізингу на Кругові буксирувані машини 
з забором води з гідранта і електропостачанням від 
мережі/РшапсіаІ 1еазіп§ зегуісез Гог Сігсиїаг іош щ  ша- 
сінпез ууіііі ууаісг іпіаке Ггоіп ЬутігаЩ апсі ро\уег зирріу)

К о д и  та назви відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі (за наявності)

код за ДК 
021:2015 класифікатор

ного, код ЄДРПОУ 00493698

Коди згідно з 
КЕКВ (для бю
джетних уста

нов)

начення за кошторисом 
або очікувана вартість 

предмета закупівлі
Процедура
закупівлі

сума валюта

66110000-4

ДК 021:2015 - 09310000-5 -  Електрична енергія (поста
чання електричної енергії постачальником універсаль
них послуг) Лот № 1 - 1792000кВттод м. Мелітополь,
Лот № 2 - 197200кВт-год Мелітопольський р-н, Лот № °9310000-5 
З - 98500кВт-год смт. Кирилівка, Лот №  4 -
37000кВт-год м. Запоріжжя ____
09310000-5 -  Електрична енергія (постачання електри

чної енергії постачальником універсальних послуг -
-----------------------1792000кВттод м . Мелітополь)
ДК 021:2015 - 66110000-4 -  Банківські послуги (Послу
ги фінансового лізингу на Кругові буксирувані машини 
з забором води з гідранта і електропостачанням від 
мережі/РіпапсіаІ 1еазіп§ зегуісез Гог Сігсиїаг кнуіпЙ т а . 
сЬ тез ууіііі ууагег іпіаке й о т  ЬусІгаШ: апсі рспуег зирріу)

ДК 021.2015 - 09320000-8: Пара, гаряча вода та 
пов язана продукція (Теплова енергія) 09320000-8

Банківські пос
луги

Електрична
енергія

(3210)3110 
Придбання 

обладнання і 
предметів довго

строкового 
користування

(2282) 2273 
Оплата електро

енергії

Орієнтова
ний поча
ток прове
дення про

цедури 
закупівлі

Примітки

4625000,00 Гривна

Відкриті 
торги з 

публікацією 
англійською 

мовою

4024799,57 Гривна
Переговорна

процедура
(скорочена)

Грудень 
2019 року

Грудень 
2019 року

Не відбулися ( п. 4 ч. 1 статті 31 ЗУ «Про 
публічні закупівлі»), а саме: подання для 
участі в них менше двох тендерних про
позицій, а в разі здійснення закупівлі за 

рамковими угодами з кількома учасника- 
ми - менше трьох пропозицій

Відміна по лоту №1 (ч.4 ст. 35 ЗУ «Про 
публічні закупівлі»), так як неможливо 
усунути порушення, що виникли через 
виявлені порушення законодавства з 

питань закупівель

ДК 021:2015 - 65110000-7 -  Розподіл води (послуги з 
централізованого водопостачання) Лот № 1 — ТДАТУ -  
45000 м3, Лот №2 -  учбовий полігон ТДАТУ -  7300 м3 
Лот №3 -  м. Запоріжжя ТДАТУ - 1 1 0  м3
ЦК 021:2015 - 90430000-0 -  Послуги з відведення стіч
них вод (послуги з централізованого водовідведення)
Нот №1 -  ТДАТУ -  47112,600 м 3
Пот № 2 -  м. Запоріжжя ТДАТУ - 1 1 0  м3

Пара, гаряча вода 
та пов’язана 

продукція

(2282)2271 
Оплата теплопо

стачання
2517738,90

65110000-7

90430000-0

Розподіл води

Послуги з відве
дення стічних 

вод

(2282) 2272 
Оплата водопо

стачання та 
водовідведення

(2282) 2272 
Оплата водопо

стачання та 
водовідведення

765282,84

Гривна Переговорна
процедура

Січень 
2020 року

Не відбулися ( п. 4 ч.І статті 31 ЗУ «Про 
публічні закупівлі»), а саме: подання для 
участі в них менше двох тендерних про
позицій, а в разі здійснення закупівлі за 

рамковими угодами з кількома учасника- 
ми - менше трьох пропозицій

Процедура закупівлі розпочата на очіку
вану вартість

Г ривна
Переговорна

процедура
закупівлі

Січень 
2020 року

Процедура закупівлі розпочата на очіку
вану вартість

735020,85 Гривна
Переговорна
процедура
закупівлі

Січень 
2020 року

Процедура закупівлі розпочата на очіку
вану вартість



ДК 021:2015 - 98110000-7 - Послуги підприємницьких, 
професійних та спеціалізованих організацій 
Лот №  1 -  Послуги з акредитації освітньої програми 
«Цивільна безпека», лот № 2 — Послуги з акредитації 
освітньої програми «Менеджмент», лот № 3 -  Послуги 
з акредитації освітньої програми «Економіка», лот № 4 
— Послуги з акредитації освітньої програми «Екологія», 
лот № 5 -  Послуги з акредитації освітньої програми 
«Геодезія та землеустрій»

98110000-7

Послуги підпри
ємницьких, про

фесійних та 
спеціалізованих 

організацій

2282 
Окремі заходи 
по реалізації 

державних (регі
ональних) про
грам, не відне
сені до заходів 

розвитку

317188,40 Гривна
Переговорна

процедура
закупівлі

Лютий 
2020 року

Процедура закупівлі розпочата на очіку
вану вартість

03110000-5: Сільськогосподарські культури, продукція 
товарного садівництва та рослинництва 
Лот 1 насіння соняшнику ЛГ 59580 (Ш  59580) від 
Ілтап§гаіп (Лімангрейн) або еквівалент,
Лот 2 насіння соняшнику НС X 498 або еквівалент)

03110000-5

Сільськогоспо
дарські культури, 
продукція товар
ного садівництва 
та рослинництва

(2282)2210 
Предмети, мате
ріали, обладнан

ня та інвентар
575000,00 Гривна Відкриті

торги
Лютий 

2020 року
Процедура закупівлі розпочата на очіку

вану вартість

90510000-5: Утилізація/видалення сміття та поводжен
ня зі сміттям
Лот № 1, лот №  2 - Комунальні послуги з поводження з 
побутовими відходами

90510000-5

Утилізація/ 
видалення сміття 
та поводження зі 

сміттям

(2282) 2275 
Оплата інших 

енергоносіїв та 
інших комуна
льних послуг

160534,78 Гривна Відкриті
торги

Лютий 
2020 року

Не відбулися (п.4 ч. 1 статті 31 ЗУ «Про 
публічні закупівлі»), а саме: подання для 
участі в них менше двох тендерних про
позицій, а в разі здійснення закупівлі за 

рамковими угодами з кількома учасника-

45200000-9: Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного 
чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного 
будівництва
Реконструкція системи зрошення ННВЦ ТДАТУ в с. 
Лазурне, Мелітопольського району, Запорізької області 
(коригування)

45200000-9

Роботи, пов’язані 
з об’єктами заве
ршеного чи неза
вершеного буді

вництва та 
об’єктів цивіль

ного будівництва

(3210)3110 
Придбання 

обладнання і 
предметів довго

строкового 
користування

17132280,80 Гривна Відкриті
торги

Лютий 
2020 року

Відмінено (п. ч. 1 статті 31 ЗУ «Про 
публічні закупівлі»), а саме: неможливос
ті усунення порушень, що виникли через 

виявлення порушення законодавства з 
питань публічних закупівель

90510000-5: Утилізація/видалення сміття та поводжен
ня зі сміттям
Лот №  1, лот № 2 - Комунальні послуги з поводження з 
побутовими відходами

90510000-5

Утиліза
ція/видалення 

сміття та пово
дження зі сміт

тям

(2282) 2275 
Оплата інших 

енергоносіїв та 
інших комуна
льних послуг

160534,78 Г ривна Відкриті
торги

Березень 
2020 року

Не відбулися (п. 6 ч. 1 статті 31 ЗУ «Про 
публічні закупівлі»), а саме: відхилення 
всіх тендерних пропозицій згідно з цим 

Законом
65110000-7: Розподіл води
Запорізька область, смт Кирилівка, вул. Приморський 
бульвар, 36

65110000-7 Розподіл води
(2282) 2272 

Оплата водопо
стачання та 

водовідведення
34110,00 Гривна Переговорна

процедура
Квітень 

2020 року

Відміна (ч.4 ст.35 ЗУ «Про публічні заку
півлі»), так як неможливо усунути пору
шення, що виникли через виявлені пору-

65110000-7: Розподіл води
Запорізька область, смт Кирилівка, вул. Приморський 
бульвар, 36

65110000-7 Розподіл води
(2282)2272 

Оплата водопо
стачання та 

водовідведення
34110,00 Гривна Переговорна

процедура
Квітень 

2020 року
Процедура закупівлі розпочата на очіку

вану вартість
/ / 1 іоі)і)і)-4. Послуги, пов язані з виробництвом сільсь
когосподарської продукції
Оренда зернозбиральних комбайнів: М т  Оееге 9780 
8Т8 (або еквівалент), .Гоїш Оееге 9640 ШТ8 (або еквіва
лент)

77110000-4

Послуги, 
пов’язані з виро
бництвом сільсь
когосподарської 

продукції

(2282)2240 
Оплата послуг 

(крім комуналь
них)

960 000,00 Гривна Відкриті
торги

Квітень 
2020 року

Не відбулися (п.2 ч.2 статті 32 ЗУ «Про 
публічні закупівлі»), Тендер автоматично 

відміняється електронною системою 
закупівель у разі подання для участі 
менше двох тендерних пропозицій



ІҐ кг
77110000-4: Послуги, пов’язані з виробництвом сільсь- 
ко гос по даре ь коГ продукції
Оренда зернозбиральних комбайнів: М іп  Оееге 9780 
8Т8 (або еквівалент), ЛоНп Оееге 9640 \¥Т 8  (або еквіва
лент)

77110000-4

Послуги, 
пов’язані з виро
бництвом сільсь
когосподарської 

продукції

(2282)2240 
Оплата послуг 

(крім комуналь
них)

960 000,00 Гривна Відкриті
торги

Травень 
2020 року

Не відбулися (п.2 ч.2 статті 32 ЗУ «Про 
публічні закупівлі»), Тендер автоматично 

відміняється електронною системою 
закупівель у разі подання для уча-сті 
менше двох тендерних пропозицій

77110000-4: Послуги, пов’язані з виробництвом сільсь
когосподарської продукції
Оренда зернозбиральних комбайнів: ІоЬп Оееге 9780 
8Т8, ІоЬп Оееге 9640 \УТ8

77110000-4

Послуги, 
пов’язані з виро
бництвом сільсь
когосподарської 

продукції

(2282)2240 
Оплата послуг 

(крім комуналь
них)

955 200,00 Гривна Переговорна
процедура

Червень 
2020 року

Процедура закупівлі розпочата на очіку
вану вартість

90510000-5: Утилізація/видалення сміття та поводжен
ня зі сміттям
Лот №  1, лот № 2 - Комунальні послуги з поводження з 
побутовими відходами

90510000-5

Утиліза
ція/видалення 
сміття та пово
дження зі сміт

тям

(2282) 2275 
Оплата інших 

енергоносіїв та 
інших комуна
льних послуг

95 560,00 Гривна Відкриті
торги

Червень 
2020 року

Не відбулися (п.2 ч.2 статті 32 ЗУ «Про 
публічні закупівлі»), Тендер автоматично 

відміняється електронною системою 
закупівель у разі подання для участі 
менше двох тендерних пропозицій

09130000-9: Нафта і дистиляти
Лот № 1 - Бензин А-92, лот № 2 - Дизельне паливо 09130000-9 Нафта і дистиля

ти

(2282)2210 
Предмети, мате
ріали, обладнан

ня та інвентар
1 047 800,00 Гривна Відкриті

торги
Червень 

2020 року
Процедура закупівлі розпочата на очіку

вану вартість

24420000-4: Фосфатні добрива
Аміачна селітра, Діаммонійфосфат №  18:46 24420000-4 Фосфатні добри

ва

(2282)2210 
Предмети, мате
ріали, обладнан

ня та інвентар
1 031 500,00 Гривна Відкриті

торги
Липень 

2020 року

Не відбулися (п.2 ч.2 статті 32 ЗУ «Про 
публічні закупівлі»), Тендер автоматично 

відміняється електронною системою 
закупівель у разі подання для участі 
менше двох тендерних пропозицій

90510000-5: Утилізація/видалення сміття та поводжен
ня зі сміттям
Лот № 1, лот № 2 - Комунальні послуги з поводження з 
побутовими відходами

90510000-5

Утиліза
ція/видалення 
сміття та пово
дження зі сміт

тям

(2282) 2275 
Оплата інших 

енергоносіїв та 
інших комуна
льних послуг

80 576,00 Гривна Відкриті
торги

Липень 
2020 року

Не відбулися (п.2 ч.2 статті 32 ЗУ «Про 
публічні закупівлі»), Тендер автоматично 

відміняється електронною системою 
закупівель у разі подання для участі 
менше двох тендерних пропозицій

90510000-5: Утилізація/видалення сміття та поводжен
ня зі сміттям
Лот № 1, лот № 2 - Комунальні послуги з поводження з 
побутовими відходами

90510000-5

Утиліза
ція/видалення 

сміття та пово
дження зі сміт

тям

(2282)2275 
Оплата інших 

енергоносіїв та 
інших комуна
льних послуг

80 576,00 Гривна Відкриті
торги

Липень 
2020 року

Не відбулися (п.2 ч.2 статті 32 ЗУ «Про 
публічні закупівлі»), Тендер автоматично 

відміняється електронною системою 
закупівель у разі подання для участі 
менше двох тендерних пропозицій

24420000-4: Фосфатні добрива
Аміачна селітра, Діаммонійфосфат №  18:46 24420000.4 Фосфатні добри

ва

(2281)2210 
Предмети, мате
ріали, обладнан

ня та інвентар
1 031 500,00 Гривна Відкриті

торги
Липень 

2020 року

Не відбулися (п.2 ч.2 статті 32 ЗУ «Про 
публічні закупівлі»), Тендер автоматично 

відміняється електронною системою 
закупівель у разі подання для участі 
менше двох тендерних пропозицій

09130000-9: Нафта і дистиляти
Лот №  1 - Бензин А-92, лот №  2 - Дизельне паливо 09130000-9 Нафта і дистиля

ти

(2281)2210 
Предмети, мате
ріали, обладнан

ня та інвентар
243 200,00 Гривна Відкриті

торги
Липень 

2020 року
Процедура закупівлі розпочата на очіку

вану вартість

ДК 021:2015 - 44220000-8 —  Столярні вироби (Мета
лопластикові віконні комплекти із склопакетами)

44220000-8 Столярні вироби

(2282)2210 
Предмети, мате
ріали, обладнан

ня та інвентар
915 000,00 Гривна Відкриті

торги
Серпень 

2020 року

Відхилення (п. 1 ч.2 статті 31 ЗУ «Про 
публічні закупівлі») Відхилення всіх 

тендерних пропозицій згідно з Законом 
про публічні закупівлі



<Ґ ((

ДК 021:2015 - 30230000-4 Комп’ютерне обладнання 
(Системний блоки, клавіатура миш, монітор) 30230000-4 Комп’ютерне

обладнання

(2282)2210 
Предмети, мате
ріали, обладнан

ня та інвентар
489 232,00 Г ривна Відкриті

торги
Серпень 

2020 року

Відхилення (п. 1 ч.2 статті 32 ЗУ «Про 
публічні закупівлі») неможливості усу

нення порушень, що виникли через вияв
лені порушення законодавства у сфері 
публічних закупівель, з описом таких 

порушень, які неможливо усунути

ДК 021:2015 — 24420000-4 —  Фосфатні добрива (Аміа
чна селітра, Діаммонійфосфат ИР 18:46) 24420000-4 Фосфатні добри

ва

(2282)2210 
Предмети, мате
ріали, обладнан

ня та інвентар
1 051 500,00 Гривна Переговорна

процедура
Серпень 

2020 року

Відміна (п.2 ч.8 ст. 40 ЗУ «Про публічні 
закупівлі»), так як неможливості усунен
ня порушень, що виникли через виявлені 
порушення законодавства щодо закупі

вель
90510000-5: Утилізація/видалення сміття та поводжен
ня зі сміттям
Лот № 1, лот № 2 - Комунальні послуги з поводження з 
побутовими відходами

90510000-5

Утиліза
ція/видалення 
сміття та пово
дження зі сміт

тям

(2282) 2275 
Оплата інших 

енергоносіїв та 
інших комуна
льних послуг

80 575,99 Гривна Відкриті
торги

Серпень 
2020 року

Процедура закупівлі розпочата на очіку
вану вартість

ДК 021:2015 - 45220000-5 Інженерні та будівельні ро
боти (ДБН Поточний ремонт внутрішніх укосів вікон 
навчальних корпусів)

45220000-5
Інженерні та 

будівельні робо
ти

(2282)2240 
Оплата послуг 

(крім комуналь
них)

312 000,00 Гривна Відкриті
торги

Серпень 
2020 року

Не відбулися (п.2 ч.2 статті 32 ЗУ «Про 
публічні закупівлі»), Тендер автоматично 

відміняється електронною системою 
закупівель у разі подання для участі 
менше двох тендерних пропозицій

ДК 021:2015 - 44220000-8 —  Столярні вироби (Мета
лопластикові віконні комплекти із склопакетами) 44220000-8 Столярні вироби

(2282) 2210 
Предмети, мате
ріали, обладнан

ня та інвентар
915 000,00 Гривна Відкриті

торги
Серпень 

2020 року
Процедура закупівлі розпочата на очіку

вану вартість

ДК 021:2015 - 45220000-5 Інженерні та будівельні ро
боти (ДБН Поточний ремонт внутрішніх укосів вікон 
навчальних корпусів)

45220000-5
Інженерні та 

будівельні робо
ти

(2282) 2240 
Оплата послуг 

(крім комуналь
них)

312 000,00 Гривна Відкриті
торги

Вересень 
2020 року

Відміна (п.З ч.2 ст. 32 ЗУ «Про публічні 
закупівлі»), Тендер автоматично відміня
ється електронною системою закупівель 
у разі відхилення всіх тендерних пропо

зицій згідно з цим Законом.

ДК 021:2015 - 30230000-0 Комп’ютерне обладнання 
(Системний блоки, клавіатура миш, монітор) 30230000-0 Комп’ютерне

обладнання

(2282)2210 
Предмети, мате
ріали, обладнан

ня та інвентар

489 232,00 Гривна Відкриті
торги

Вересень 
2020 року

Процедура закупівлі розпочата на очіку
вану вартість

Д К 021-2015: 24410000-1: Азотні добрива
Д К 021-2015: 24411000-8 —  Азотна кислота та її солі
(Карбамід)

24410000-1 Азотні добрива

(2281,2282) 
2210 Предмети, 
матеріали, обла
днання та інвен

тар

564 000,00 Гривна Відкриті
торги

Жовтень 
2020 року

Процедура закупівлі розпочата на очіку
вану вартість

45220000-5: Інженерні та будівельні роботи 
ДБН Поточний ремонт внутрішніх укосів вікон навча
льних корпусів

45220000-5
Інженерні та 
будівельні 

роботи

(2282) 2240 
Оплата послуг 

(крім комуналь
них)

312 000,00 Гривна Відкриті
торги

Жовтень 
2020 року

Процедура закупівлі розпочата на очіку
вану вартість

16700000-2: Трактори
Трактор ІоНп Оееге 6110 В (або еквівалент) 16700000-2 Трактори

3210 Капітальні 
трансферти 

підприємствам 
(установам, 

організаціям)

1 300 000,00 Гривна Відкриті
торги

листопад,
2020

Процедура закупівлі розпочата на очіку
вану вартість



ДК 021:2015 - 09310000-5 -  Електрична енергія (поста
чання електричної енергії постачальником універсаль
них послуг) Лот № 1 - 824000кВт-год м. Мелітополь, 
Лот № 2 - 493000кВт-год Мелітопольський р-н, Лот № 
3 - 98500кВт-год смт. Кирилівка, Лот № 4 - 
37000кВт-год м. Запоріжжя

09310000-5 Електрична
енергія

(2282) 2273 
Оплата електро

енергії
2 891 750,00 Гривна Відкриті

торги
листопад,

2020

Відхилення (п.2 ч. 1 статті 32 ЗУ «Про 
публічні закупівлі») неможливості усу

нення порушень, що виникли через вияв
лені порушення законодавства у сфері 

публічних закупівель
ДК 021:2015 - 09310000-5 -  Електрична енергія (поста
чання електричної енергії постачальником універсаль
них послуг) Лот № 1 - 824000кВт-год м. Мелітополь, 
Лот №  2 - 493000кВт-год Мелітопольський р-н, Лот № 
3 - 98500кВт-год смт. Кирилівка, Лот № 4 - 
37000кВт-год м. Запоріжжя

09310000-5 Електрична
енергія

(2282) 2273 
Оплата електро

енергії
2 891 750,00 Г ривна Відкриті

торги
листопад,

2020
Процедура закупівлі розпочата на очіку

вану вартість

Уоі 11КДЮ-7: Послуги підприємницьких, професійних та 
спеціалізованих організацій
лот №  1 -  Послуги з акредитації освітньої програми 
«Садівництво та виноградарство», лот №  2 -  Послуги з 
акредитації освітньої програми «Менеджмент», лот №
3 -  Послуги з акредитації освітньої програми «Публіч
не управління та адміністрування»

98110000-7

Послуги підпри
ємницьких, про

фесійних та 
спеціалізованих 

організацій

(2282) 2240 
Оплата послуг 

(крім комуналь
них)

189 768,18 Гривна Переговорна
процедура

листопад,
2020

Процедура закупівлі розпочата на очіку
вану вартість

44220000-8: Столярні вироби
Металопластикові віконні комплекти із склопакетами 44220000-8 Столярні вироби

(2282) 2210 
Предмети, мате
ріали, обладнан

ня та інвентар
457 800,00 Гривна Відкриті

торги
листопад,

2020
Процедура закупівлі розпочата на очіку

вану вартість

09120000-6: Газове паливо
2282 —  Окремі заходи по реалізації державних (регіо
нальних) програм, не віднесені до заходів розвитку

09120000-6 Газове паливо
(2282) 2210 

Предмети, мате
ріали, обладнан

ня та інвентар
1 700 000,00 Гривна Відкриті

торги
листопад,

2020
Процедура закупівлі розпочата на очіку

вану вартість

90510000-5: Утилізація/видалення сміття та поводжен
ня зі сміттям
Лот №  1, лот № 2 - Комунальні послуги з поводження з 
побутовими відходами

90510000-5

Утилізація/ вида
лення сміття та 
поводження зі 

сміттям

(2282) 2275 
Оплата інших 

енергоносіїв та 
інших комуна
льних послуг

228 682,29 Гривна Відкриті
торги

листопад 
2020  року

Не відбулися (п.2 ч.2 статті 32 ЗУ «Про 
публічні закупівлі»), Тендер автоматично 

відміняється електронною системою 
закупівель у разі подання для участі

ДК 021:2015 - 09310000-5 -  Електрична енергія (поста
чання електричної енергії постачальником універсаль
них послуг) 968000кВттод м. Мелітополь

09310000-5 Електрична
енергія

(2282)2273 
Оплата електро

енергії
871 200,00 Гривна Відкриті

торги
Грудень 

2020 року

Не відбулися (п.2 ч.2 статті 32 ЗУ «Про 
публічні закупівлі»). Тендер автоматично 

відміняється електронною системою 
закупівель у разі подання для участі

90510000-5: Утилізація/видалення сміття та поводжен
ня зі сміттям
Лот №  1, лот № 2 - Комунальні послуги з поводження з 
побутовими відходами

90510000-5
Утилізація/ вида
лення сміття та 
поводження зі 

сміттям

(2282)2275 
Оплата інших 

енергоносіїв та 
інших комуна
льних послуг

228 682,29 Гривна Відкриті
торги

Грудень 
2020 року

Не відбулися (п.2 ч.2 статті 32 ЗУ «Про 
публічні закупівлі»), Тендер автоматично 

відміняється електронною системою 
закупівель у разі подання для участі 
менше двох тендерних пропозицій

/У / 10000-4 —  Охоронні послуги 
Послуги 3 фізичної охорони будівлі та іншого майна 
Таврійського державного агротехнологічного універси
тету імені Дмитра Моторного

79710000-4 Охоронні послу
ги

(2282) 2240 
Оплата послуг 
(крім комуна

льних)

279 720,00 Гривна Відкриті
торги

Грудень 
2020 року

Процедура закупівлі розпочата на очіку
вану вартість



ДК 021:2015 - 09310000-5 — Електрична енергія (поста
чання електричної енергії постачальником універсаль
них послуг) 968000кВт-год м. Мелітополь

09310000-5 Електрична
енергія

(2282)2273 
Оплата електро

енергії
871 200,00 Гривна Відкриті

торги
Грудень 

2020 року
Процедура закупівлі розпочата на очіку

вану вартість

24410000-1 — Азотні добрива 
Карбамід 24410000-1 Азотні добрива

(2282. 2281) 
2210 Предмети, 
матеріали, обла
днання та інвен

тар

643 500,00 Гривна Відкриті
торги

Грудень 
2020 року

Процедура закупівлі розпочата на очіку
вану вартість

90510000-5: Утилізація/видалення сміття та поводжен
ня зі сміттям
Лот №  1, лот № 2 - Комунальні послуги з поводження з 
побутовими відходами

90510000-5

Утилізація/ вида
лення сміття та 
поводження зі 

сміттям

(2282) 2275 
Оплата інших 

енергоносіїв та 
інших комуна
льних послуг

228 682,29 Гривна Переговорна
процедура

Грудень 
2020 року

Процедура закупівлі розпочата на очіку
вану вартість

65210000-8 —  Розподіл газу 
Розподіл природного газу 65210000-8 Розподіл газу

(2282) 2274 
Оплата інших 

енергоносіїв та 
інших комуна
льних послзй'

277 084,10 Гривна Переговорна
процедура

Грудень 
2020 року

Процедура закупівлі розпочата на очіку
вану вартість

Затверджений рішенням тендерного комітету від 31.12.2020р. № 301

Голова тендерного комітету 

Секретар тендерного комітету

О.Г. Скляр
(ініціали та прізвище)

Н.М.Марченко
(ініціали та прізвище)


