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РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ ЗІ ЗМІНАМИ 
на 2018 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
2454598,87 Г ривна

Переговорна
процедура
закупівлі

Січень 2018 
року

Процедура закупівлі 
розпочата на очікувану 

вартість

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

Лот №1 -  Послуги з централізованого 
водопостачання ТДАТУ -  54600 м3 

Лот №2 — Послуги з централізованого 
водопостачання учбового полігону 

ТДАТУ -  7300 м3

65110000-7 Розподіл води

(2282)2272 
Оплата 

водопостачання 
та

водовідведення

592186,80 Гривна
Переговорна

процедура
закупівлі

Січень 2018 
року

Процедура закупівлі 
розпочата на очікувану 

вартість

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

90430000-0
Послуги 3 
відведення 
стічних вод

(2282) 2272 
Оплата 

водопостачання 
та

водовідведення

547332,90 Гривна
Переговорна

процедура
закупівлі

Січень 2018 
року

Процедура закупівлі 
розпочата на очікувану 

вартість

09310000-5 -  Електрична енергія (електрична 
енергія)

Лот №1 -  електрична енергія гуртожитків -  
1100000 кВт*год, електрична енергія 

учбових корпусів та 
інших приміщень -  747100 кВт*год 

Лот №2 — електрична енергія структурного 
підрозділу в м. Запоріжжя -  31500 кВт*год 

Лот №3 -  електрична енергія СОК Салют -  
65100 кВт*год 

Лот №4 -  електрична енергія Навчально- 
наукового виробничого центру (ННВЦ) -  108000 

кВт*год

09310000-5
Електрична

енергія

(2282) 2273 
Оплата 

електроенергії
3249285,55 Гривна

Переговорна
процедура
закупівлі

Січень 2018 
року

Процедура закупівлі 
розпочата на очікувану 

вартість
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09130000-9 -  Нафта і дистиляти (Бензин марки 
А-92, Бензин марки А-95, Дизельне паливо) 

Лот № 1 - Бензин марки А-92.
Лот №2 - Бензин марки А-95.
Лот №3 - Дизельне паливо.

09130000-9 Нафта і 
дистиляти

(2282)2210 
Предмети, 
матеріали, 

обладнання та 
інвентар

2632500,00 Гривна Відкриті
торги

Січень 2018 
року

Відміна ( п. 3 ч.2 статті 
31 ЗУ «Про публічні 

закупівлі», а саме: 
скорочення видатків на 

здійснення закупівлі 
товарів, робіт і послуг.

09120000-6 -  Газове паливо (Природний газ) 09120000-6 Газове паливо
(2282) 2274 

Оплата 
природного газу

1497720,00 Гривна Відкриті
торги

Січень 2018 
року

Не відбулися ( п. 4 ч. 1 
статті 31 ЗУ «Про 

публічні закупівлі», а 
саме: подання для 

участі в них менше двох 
тендерних пропозицій, а 

в разі здійснення 
закупівлі за рамковими 

угодами з кількома 
учасниками - менше 

трьох пропозицій.

24450000-3 -  Агрохімічна продукція (Гербіциди, 
інсектициди, фунгіциди)

Лот №1 -  Г ербіциди 
Лот №2 -  Інсектициди 
Лот №3 -  Фунгіциди

24450000-3 Агрохімічна
продукція

(2282)2210 
Предмети, 
матеріали, 

обладнання та 
інвентар

430950,00 Гривна Відкриті
торги

Лютий 2018 
року

Відміна п.п.1 п.1 ст.31 
Закону України «Про 
публічні закупівлі» 

«відсутність подальшої 
потреби в закупівлі 

товарів, робіт і послуг»

09130000-9 -  Нафта і дистиляти (Бензин марки 
А-92, Бензин марки А-95, Дизельне паливо) 

Лот № 1 - Бензин марки А-92.
Лот №2 - Бензин марки А-95.
Лот №3 - Дизельне паливо.

09130000-9
Нафта і 

дистиляти

(2282) 2210 
Предмети, 
матеріали, 

обладнання та 
інвентар

1054750,00 Гривна
Відкриті

торги
Березень 2018 

року

Процедура закупівлі 
розпочата на очікувану 

вартість
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65110000-7 - Розподіл води (Послуги з 
централізованого водопостачання)

65110000-7 Розподіл води

(2282) 2272 
Оплата 

водопостачання 
та

водовідведення

34110,00 Г ривна
Переговорна

процедура
закупівлі

Квітень 2018 
року

Процедура закупівлі 
розпочата на очікувану 

вартість

77110000-4 -  Послуги, пов’язані з виробництвом 
сільськогосподарської продукції (Оренда 

зернозбиральних комбайнів: ІоЬп Оееге 9780 
8Т8 (або еквівалент), .ІоНп Оееге 9640 \¥Т8 (або 

еквівалент))

77110000-4

Послуги, 
пов’язані з 

вироб
ництвом 

сільськогоспо 
дарської 
продукції

(2282) 2240 
Оплата послуг 

(крім 
комунальних)

1142050,00 Гривна
Відкриті

торги
Квітень 2018 

року

Не відбулися ( п. 4 ч.І 
статті 31 ЗУ «Про 

публічні закупівлі», а 
саме: подання для 

участі в них менше двох 
тендерних пропозицій, а 

в разі здійснення 
закупівлі за рамковими 

угодами з кількома 
учасниками - менше 

трьох пропозицій.

77110000-4 -  Послуги, пов’язані з виробництвом 
сільськогосподарської продукції (Оренда 

зернозбиральних комбайнів: ІоЬп Оееге 9780 
8Т8 (або еквівалент), ІоЬп Оееге 9640 \¥Т8 (або 

еквівалент))

77110000-4

Послуги, 
пов’язані з 

вироб
ництвом 

сільськогоспо 
дарської 
продукції

(2282)2240 
Оплата послуг 

(крім 
комунальних)

1142050,00 Гривна
Відкриті

торги
Травень 2018 

року

Не відбулися ( п. 4 ч.І 
статті 31 ЗУ «Про 

публічні закупівлі», а 
саме: подання для участі 

в них менше двох 
тендерних пропозицій, а 

в разі здійснення 
закупівлі за рамковими 

угодами з кількома 
учасниками - менше 
трьох пропозицій.

77110000-4 -  Послуги, пов’язані з виробництвом 
сільськогосподарської продукції (Оренда 

зернозбиральних комбайнів: ІоЬп Оееге 9780 
8Т8 (або еквівалент), ІоЬп Оееге 9640 \УТ8 (або 

еквівалент))

77110000-4

Послуги, 
пов’язані з 

вироб
ництвом 

сільськогоспо 
дарської 
продукції

(2282) 2240 
Оплата послуг 

(крім 
комунальних)

1080000,00 Гривна
Переговорна

процедура
закупівлі

Травень 2018 
року

Процедура закупівлі 
розпочата на очікувану 

вартість
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09110000-3 — Тверде паливо (Паливні гранули з 
лушпиння соняшника) 09110000-3

Тверде
паливо

(2282) 2275 
Оплата інших 
енергоносіїв

1050000,00 Гривна
Відкриті

торги
Червень 2018 

року

Не відбулися ( п. 4 ч.І 
статті 31 ЗУ «Про 

публічні закупівлі», а 
саме: подання для участі 

в них менше двох 
тендерних пропозицій, а 

в разі здійснення 
закупівлі за рамковими 

угодами з кількома 
учасниками - менше 
трьох пропозицій.

09110000-3 — Тверде паливо (Паливні гранули з 
лушпиння соняшника)

09110000-3
Тверде
паливо

(2282) 2275 
Оплата інших 
енергоносіїв

1050000,00 Г ривна
Відкриті

торги
Червень 2018 

року

Не відбулися ( п. 4 ч.І 
статті 31 ЗУ «Про 

публічні закупівлі», а 
саме: подання для участі 

в них менше двох 
тендерних пропозицій, а 

в разі здійснення 
закупівлі за рамковими 

угодами з кількома 
учасниками - менше 
трьох пропозицій.

09130000-9 -  Нафта і дистиляти (Бензин марки 
А-92, Бензин марки А-95, Дизельне паливо) 

Лот № 1 - Бензин марки А-92.
Лот №2 - Бензин марки А-95.
Лот №3 - Дизельне паливо.

09130000-9
Нафта і 

дистиляти

(2282) 2210 
Предмети, 
матеріали, 

обладнання та 
інвентар

1484500,00 Гривна Відкриті
торги

Липень 2018 
року

Процедура закупівлі 
розпочата на очікувану 

вартість

09110000-3 — Тверде паливо (Паливні гранули з 
лушпиння соняшника) 09110000-3 Тверде

паливо

(2282) 2275 
Оплата інших 
енергоносіїв

1050000,00 Гривна Відкриті
торги

Липень 2018 
року

Не відбулися ( п. 4 ч.І 
статті 31 ЗУ «Про 

публічні закупівлі», а 
саме: подання для участі 

в них менше двох 
тендерних пропозицій, а 

в разі здійснення 
закупівлі за рамковими 

угодами з кількома 
учасниками - менше 

трьох пропозицій.
24420000-4 — Фосфатні добрива (Суперагро, 

Аміачна селітра, Карбамід)
Лот № 1 - Суперагро.

24420000-4 Фосфатні
добрива

(2282) 2210 
Предмети, 
матеріали,

1909600,00 Гривна
Відкриті

торги
Липень 2018 

року

Не відбулися ( п. 4 ч.І 
статті 31 ЗУ «Про 

публічні закупівлі», а
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Лот №2 - Аміачна селітра. 
Лот №3 - Карбамід.

*

обладнання та 
інвентар

’

саме: подання для 
участі в них менше двох 
тендерних пропозицій, а 

в разі здійснення 
закупівлі за рамковими 

угодами з кількома 
учасниками - менше 

трьох пропозицій.

30230000-4 —  Комп’ютерне обладнання 
(Системний блок, Монітор, Клавіатура + миша)

30230000-4
Комп’ютерне
обладнання

(2282) 2210 
Предмети, 
матеріали, 

обладнання та 
інвентар

516000,00 Гривна
Відкриті

торги
Липень 2018 

року

Відміна ( п. 3 ч.2 статті 
31 ЗУ «Про публічні 

закупівлі», а саме: 
скорочення видатків на 

здійснення закупівлі 
товарів, робіт і послуг.

24420000-4 — Фосфатні добрива (Суперагро, 
Аміачна селітра, Карбамід)

Лот № 1 - Суперагро.
Лот №2 - Аміачна селітра.

Лот №3 - Карбамід.

24420000-4 Фосфатні
добрива

(2282) 2210 
Предмети, 
матеріали, 

обладнання та 
інвентар

1909600,00 Гривна Відкриті
торги

Серпень 2018 
року

Не відбулися ( п. 4 ч. 1 
статті 31 ЗУ «Про 

публічні закупівлі», а 
саме: подання для 

участі в них менше двох 
тендерних пропозицій, а 

в разі здійснення 
закупівлі за рамковими 

угодами з кількома 
учасниками - менше 

трьох пропозицій.

30230000-4 — Комп’ютерне обладнання 
(Системний блок, Монітор, Клавіатура + миша) 30230000-4 Комп’ютерне

обладнання

(2282) 2210 
Предмети, 
матеріали, 

обладнання та 
інвентар

498750,00 Гривна Відкриті
торги

Серпень 2018 
року

Відміна( п. 1 ч.І статті 
31 ЗУ «Про публічні 

закупівлі», а саме: 
відсутність подальшої 

потреби в закупівлі 
товарів, робіт і послуг.

09110000-3 —  Тверде паливо (Паливні гранули з 
лушпиння соняшника) 09110000-3 Тверде

паливо

(2282) 2275 
Оплата інших 
енергоносіїв

1260000,00 Гривна
Переговорна

процедура
закупівлі

Вересень 2018 
року

Процедура закупівлі 
розпочата на очікувану 

вартість

09120000-6 -  Газове паливо (Природний газ) 09120000-6 Газове паливо
(2282)2274 

Оплата 
природного газу

792645,00 Гривна Відкриті
торги

Вересень 2018 
року

Відміна ( п. 2 ч.І статті 
31 ЗУ «Про публічні 

закупівлі», а саме: 
неможливість усунення 
порушень, що виникли 

через виявлені
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порушення 
законодавства з питань 
публічних закупівель.'

24420000-4 —  Фосфатні добрива (Суперагро, 
Аміачна селітра, Карбамід)

Лот № 1 - Суперагро.
Лот №2 - Аміачна селітра.

Лот №3 - Карбамід.

24420000-4 Фосфатні
добрива

(2282) 2210 
Предмети, 
матеріали, 

обладнання та 
інвентар

2058000,00 Гривна
Переговорна

процедура
закупівлі

Вересень 2018 
року

Процедура закупівлі 
розпочата на очікувану 

вартість

09120000-6 -  Газове паливо (Природний газ) 09120000-6 Газове паливо
(2282) 2274 

Оплата 
природного газу

583440,00 Г ривна Відкриті
торги

Жовтень 2018 
року

Процедура закупівлі 
розпочата на очікувану 

вартість

30230000-4 — Комп’ютерне обладнання 
(Системний блок, Монітор, Клавіатура + миша)

30230000-4 Комп’ютерне
обладнання

(2282) 2210 
Предмети, 
матеріали, 

обладнання та 
інвентар

530750,00 Гривна Відкриті
торги

Жовтень 2018 
року

Процедура закупівлі 
розпочата на очікувану 

вартість

09310000-5 -  Електрична енергія (електрична 
енергія) 09310000-5 Електрична

енергія

(2282) 2273 
Оплата 

електроенергії
240240,00 Гривна Відкриті

торги
Листопад 2018 

року

Не відбулися ( п. 4 ч. 1 
статті 31 ЗУ «Про 

публічні закупівлі», а 
саме: подання для 

участі в торгах менше 
двох тендерних 

пропозицій

09310000-5 -  Електрична енергія (електрична 
енергія) 09310000-5 Електрична

енергія

(2282) 2273 
--О плата 

/електроенергії
240240,00 Гривна Відкриті

торги
Листопад 2018 

року

Процедура закупівлі 
розпочата на очікувану 

вартість пропозицій

Затверджений рішенням тендерного комітету від 19.11.2018р. №\198

г  ^Голова тендерного комітету Л " п "

Секретар тендерного комітету

О.Г. Скляр
(ініціали та прізвище)

Н.М.Марченко 
(ініціали та прізвище)


