
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНА ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2019 рік

1. Найменування замовника: Бердянський державний педагогічний університет
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02125220
3. Конкретна назва предмета закупівлі: конструкції та їх частини Д К  021:2015- 
44210000-5 (металопластикові вікна та комплектуючі для проведення капітального 
ремонту по об}єкту: «Капітальнийремонт опорядження фасаду навчального корпусу 
М І -А Бердянського державного педагогічного університету по вул. Шмідта, 4 м. 
Бердянська Запорпької області»)
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): ДК021:2015- 
44210000-5 конструкції та їх частини
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів): 3132
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 390 000,00 грн.
7. Процедура закупівлі: відкриті торги.
8. Орієнтований початок проведення процедури закупівлі: листопад 2019 року.
9. Примітки.

Голова тендерного комітету, 

ректор
(посада)

І. Т. Богданов
(ініціали, прізвище)

Протокол №172 від 05.11.2019р.



ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНА ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2019 рік

1. Найменування замовника: Бердянський державний педагогічний університет
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02125220
3. Конкретна назва предмета закупівлі: пара, гаряча вода та пов ’язана продукція Д К  
021:2015 -  09320000-8 (постачання теплової енергії)
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):
ДК021:2015-09320000-8 пара, гаряча вода та пов'язана продукція
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів): 2271
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 700 989,00грн.
7. Процедура закупівлі: переговорна процедура (скорочена).
8. Орієнтований початок проведення процедури закупівлі: листопад 2019 року
9. Примітки.

Голова тендерного комітету, 
ректор

(посада)

Протокол №174 від 07.11.2019р.

ІгорБОГЛАНОВ
(ініціали, прізвище)



ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНА ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2019 рік

1. Найменування замовника: Бердянський державний педагогічний університет
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02125220
5.Конкретна назва предмета закупівлі: машини для обробки даних (апаратна частина) 
ДК 021:2015-30210000-4(персональні комп’ютери, ноутбуки)
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): ДК021:2015- 
30210000-4 машини для обробки даних (апаратна частина)
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів): 31/0
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 1 003 500,00 грн.
7. Процедура закупівлі: відкриті торги
8. Орієнтований початок проведення процедури закупівлі: листопад 2019 року
9. Примітки.

Голова тендерного комітету, 

ректор

Протокол №182 від 12.11.2019р.

(посада) (ініціали, прізвище)
Ігор БОГДАНОВ



ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНА ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2019 рік

1. Найменування замовника: Бердянський державний педагогічний університет
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02125220
3. Конкретна назва предмета закупівлі: радіатори і котли для систем центрального 
опалення та їх деталі Д К  021:2015-44620000-2 (радіатори сталеві).
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): ДК021:2015- 
44620000-2 радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів): 2110
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 208 566,00 грн.
7. Процедура закупівлі: відкриті торги
8. Орієнтований початок проведення процедури закупівлі: листопад 2019 року
9. Примітки: джерело фінансування - Державний бюджет України.

Заступник голови тендерного комі,
перший проректор

(посада)
Ольга ГУРЕНКО

(ініціали, прізвище)

Протокол №188 від 20.11.2019р.




