
Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Очікувана 
вартість 

предмету 
закупівлі, 

грн.

Процедура 
закупівлі

Орієнтований 
початок 

проведення 
процедури 

закупівлі

Примітка

1 2 3 4 5 6
1. 71310000-4 Консультаційні послуги у 

галузях інженерії та будівництва 
(санітарно-гігієнічні дослідження факторів 
виробничого середовища та виробничого 
процесу для атестації робочих місць)

2282      
(2240) 2833.58

Без 
застосування 
електронної 

системи

липень 2020 Державний бюджет: спеціальний фонд

2. 30190000-7 Офісне устаткування та 
приладдя різне (кнопки; клей-олівець 10 г; 
клей ПВА 100 г; ручка масляна червона 
0.7мм з гумовим тримачем; гумка К-I-N; 
точилка KUM; олівець з гумкою; папір для 
нотаток не клеєний білий блок 400 аркушів 
80*80 мм; скотч 24*30мм; маркер 
текстовий (набір 4 кол.); коректор-олівець; 
скріпка 28 мм; ручка масляна чорна 0,7 мм 
з гумовим тримачем; ручка кулькова чорна 
0,5 мм; папір офісний білий А4)

2282      
(2210) 1270.90

Без 
застосування 
електронної 

системи

липень 2020 Державний бюджет: спеціальний фонд

3. 22450000-9 Друкована продукція з 
елементами захисту (свідоцтво про 
здобуття повної загальної середньої освіти)

2282      
(2210) 4596.48

Без 
застосування 
електронної 

системи

липень 2020 Державний бюджет: спеціальний фонд

4. 43830000-0 Електричні інструменти 
(електролобзик "Tekhmann" TJS-9011; 
дриль електрична "Tekhmann" TLD-13/1260)

2282      
(2210) 2423.50

Без 
застосування 
електронної 

системи

липень 2020 Державний бюджет: спеціальний фонд

5. 33710000-0 Парфуми, засоби гігієни та 
презервативи (мило-піна "All right" 5 л; 
засіб косметичний для очищення шкіри з 
антибактеріальною дією "Helper" 5 л)

2282      
(2210) 2300.16

Без 
застосування 
електронної 

системи

липень 2020 Державний бюджет: спеціальний фонд

6. 33760000-6 Туалетний папір, носові 
хустинки, рушники для рук і серветки 
(рушник Z-Z зелений 200 шт.)

2282      
(2210) 1176.00

Без 
застосування 
електронної 

системи

липень 2020 Державний бюджет: спеціальний фонд

7. 39830000-9 Продукція для чищення 
(дезінфекційний засіб "Хлорантоін" 1 кг) 2282      

(2210) 1334.99
Без 

застосування 
електронної 

системи

липень 2020 Державний бюджет: спеціальний фонд

8. 31210000-1 Електрична апаратура для 
комутування та захисту електричних кіл 
(автоматичний вимикач PR 61C. 25A, 
"SEZ" 10 kA, 1p.; шина нульова з ізол. на 
Din-рейку HC-003/12 6*9)

2282      
(2210) 1195.20

Без 
застосування 
електронної 

системи

липень 2020 Державний бюджет: спеціальний фонд

9. 44530000-4 Кріпильні деталі (Din-рейка з 
перфорацією (1000мм*35мм-1мм) СТС)

2282      
(2210) 19.48

Без 
застосування 
електронної 

системи

липень 2020 Державний бюджет: спеціальний фонд

10. 22450000-9 Друкована продукція з 
елементами захисту (диплом та додаток 4 
сторінки)

2282      
(2210) 6657.42

Без 
застосування 
електронної 

системи

липень 2020 Державний бюджет: спеціальний фонд

11. 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, 
труби, обсадні труби, тюбінги та супутні 
вироби (труба Nano Ag композит Ø25х4,2, 
"ASG"; трійник Ø25 "ASG"; американка 
Ø25х¾″ РВ, "ASG"; комплект футорок 
1х¾″; труба PN20 Ø20х3,4 "ASG"; муфта 
Ø20, "ASG"; труба Ø110х2,7х2000 МП; 
труба Ø110х2,7х3000 МП; трійник ППН 
Ø110х110/87° МП; труба Ø110х2,7х1000 
МП; ревізія ППН Ø110 МП; заглушка ППН 
Ø110 МП; труба Ø110х2,7х750 МП; труба 
Ø110х2,7х315 МП)

2282      
(2210) 2846.88

Без 
застосування 
електронної 

системи

липень 2020 Державний бюджет: спеціальний фонд

12. 44620000-2 Радіатори і котли для систем 
центрального опалення та їх деталі 
(радіатор біметалевий «Mirado» 500/96)

2282      
(2210) 1950.00

Без 
застосування 
електронної 

системи

липень 2020 Державний бюджет: спеціальний фонд

13. 44530000-4 Кріпильні деталі (кріплення 
алюм. радіатора 9х230х100мм) 2282      

(2210) 24.48
Без 

застосування 
електронної 

системи

липень 2020 Державний бюджет: спеціальний фонд

14. 42130000-9 Арматура трубопровідна: 
крани, вентилі, клапани та подібні пристрої 
(кран радіаторний прямий Ø25, "ASG"; 
кран кульовий Ø20, "ASG")

2282      
(2210) 366.83

Без 
застосування 
електронної 

системи

липень 2020 Державний бюджет: спеціальний фонд

15. 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування вимірювальних, 
випробувальних і контрольних приладів 
(послуги з позачергового 
розпломбування/опломбування 
водолічильника)

2282      
(2240) 465.00

Без 
застосування 
електронної 

системи

липень 2020 Державний бюджет: спеціальний фонд

16. 44220000-8 Столярні вироби 
(металопластикова конструкція 1500*2140 
мм) 

2282      
(2210) 5650.00

Без 
застосування 
електронної 

системи

липень 2020 Державний бюджет: спеціальний фонд

Зміни 
до річного плану закупівель Кропивницького інженерного коледжу ЦНТУ на 2020 рік, код ЄДРПОУ 33083309



17. 22810000-1 Паперові чи картонні 
реєстраційні журнали (журнал навчальних 
занять, А4, тверда обкладинка; журнал 
річного обліку годин навч. роботи 
викладачів (120 л.), тверда обкладинка; 
журнал обліку вимушених замін викладачів 
(120 л.), тверда обкладинка)

2282      
(2210) 6048.00

Без 
застосування 
електронної 

системи

липень 2020 Державний бюджет: спеціальний фонд

Голова тендерного комітету                                                                               М.В. Сторожук

Секретар тендерного комітету                                                                           Я.С. Лупенко

Затверджений рішенням тендерного комітету Кропивницького інженерного коледжу ЦНТУ від 10.07.2020 року.


