
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНА ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2020 рік

1. Найменування замовника: Бердянський державний педагогічний університет
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02125220
3. Конкретна назва предмета закупівлі: конструкції та їх частини код Д К  021:2015 
44210000-5 (дерев'яні одноповерхові будинки - котеджі)
4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 
ДК021:2015-44210000-5 конструкції та їх частини
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів): 3110
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 580 000,00 грн.
7. Процедура закупівлі: відкриті торги
8. Орієнтований початок проведення процедури закупівлі: лютий 2020року
9. Примітки: джерело фінансування -Держ авний бюджет України (інші джерела 
власних надходжень спеціального фонду) -  580 000,00 гривень.
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Голова тендерного комітету, 
ректор
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(посада)
І. Т. БОГДАНОВ
(ініціали, прізвище)



ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛЛНА ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2020 рік

1. Найменування замовника: Бердянський державний педагогічний університет
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02125220
3. Конкретна назва предмета закупівлі: послуги підприємницьких, професійних та 
спеціалізованих організацій Д К  021:2015 98110000-7 (послуги з акредитації освітньої 
програми (освітніх програм))
4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 
ДК02Г.2015-98110000-7послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих 
організацій
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів): 2240
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 471 869,97 гривень.
7. Процедура закупівлі: переговорна процедура
8. Орієнтований початок проведення процедури закупівлі: лютий 2020 року
9. Примітки: джерело фінансування -  Державний бюджет України (спеціальний фонд) -  
471 869,97 гривень.
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ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2020 рік

1. Найменування замовника: Бердянський державний педагогічний університет
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02125220
3. Конкретна назва предмета закупівлі: електрична енергія ДК 021:2015 — 09310000-5 
(електрична енергія (універсальна послуга))
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):
ДК 021:2015-09310000-5 електрична енергія
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів): 2273
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 1 107 293,00 грн.
7. Процедура закупівлі: переговорна процедура (скорочена).
8. Орієнтований початок проведення процедури закупівлі: лютий 2020 року
9. Примітки.

Голова тендерного комітету, 
ректор

Затверджений протоколом №22 від 2

(посада)
Ігор БОГДАНОВ

(ініціали, прізвище)




