
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. 44170000-2 Плити, листи, стрічки та 

фольга, пов’язані з конструкційними 
матеріалами (гіпсокартон 
12,5мм*(1,2*2,5)м, стіновий;стрічка 
самоклеюча, 90м*55мм)

2282      
(2210) 3129.20

Без 
застосування 
електронної 

системи

вересень 2020 Державний бюджет: спеціальний фонд

2. 24910000-6 Клеї (клей для гіпсокартона 
"Plato" Fixer, 15 кг) 2282      

(2210) 1503.00
Без 

застосування 
електронної 

системи

вересень 2020 Державний бюджет: спеціальний фонд

3. 44830000-7 Мастики, шпаклівки, замазки 
та розчинники (грунтовка "Ceresit" CT-16, 
10л; грунтовка "Tibilit" Primer-636, 10л; 
шпаклівка "Plato" Start, 30кг; шпаклівка 
"Plato" Finish, 25кг)

2282      
(2210) 1583.00

Без 
застосування 
електронної 

системи

вересень 2020 Державний бюджет: спеціальний фонд

4. 19520000-7 Пластмасові вироби 
(пенополистерол "Penoboard", (0,55*1,2)м 
* 20мм)

2282      
(2210) 200.00

Без 
застосування 
електронної 

системи

вересень 2020 Державний бюджет: спеціальний фонд

5. 44530000-4 Кріпильні деталі
(дюбель 6*40мм, "Грибок", (упак.-100шт.); 
дюбель 6*60мм, "Грибок", (упак.-100шт.); 
дюбель 6*80мм, "Потайний", (упак.-
100шт.); саморіз 3,5*11мм, оцинк. 
"блошки" без бура (уп.-100шт.);  саморіз 
г/к 3,5*25мм, мет. (уп.-100шт.))

2282      
(2210) 215.15

Без 
застосування 
електронної 

системи

вересень 2020 Державний бюджет: спеціальний фонд

6. 44110000-4 Конструкційні матеріали 
(кріплення П-образне ЕС 60/125мм; 
утеплювач "Неман" М-11 (рул.-15 м²); кут 
перфоровани й ПВХ, (25*25)мм*3м)

2282      
(2210) 622.80

Без 
застосування 
електронної 

системи

вересень 2020 Державний бюджет: спеціальний фонд

7. 44330000-2 Будівельні прути, стрижні, 
дроти та профілі (профіль УД-27, 4м 
(0,45мм); профіль СД-60, 4м (0,45мм); 
сітка армувальна 5*5мм (145/м²))

2282      
(2210) 583.60

Без 
застосування 
електронної 

системи

вересень 2020 Державний бюджет: спеціальний фонд

8. 31220000-4 Елементи електричних схем 
(коробка установча (штук.) "Koros"; 
коробка розподільча, Ø100мм; труба 
гофрована ПВХ Ø20мм; вимикач 
внутрішній 2-кл. "Viko" (білий); розетка 
внутрішня 1-міст. з заземл.,"Viko" (біла); 
розетка 1-міст., зовнішня, з заземл., (біла); 
рамка 4-я, гориз. "Viko" (біла); рамка 2-я, 
гориз. "Viko" (біла))

2282      
(2210) 1300.55

Без 
застосування 
електронної 

системи

вересень 2020 Державний бюджет: спеціальний фонд

9. 44320000-9 Кабелі та супутня продукція 
(кабельний канал 40*25мм, 2м) 2282      

(2210) 117.80
Без 

застосування 
електронної 

системи

вересень 2020 Державний бюджет: спеціальний фонд

10. 31320000-5 Електророзподільні кабелі 
(провід ПВС 3*1,5; провід ПВС 3*2,5) 2282      

(2210) 1880.00
Без 

застосування 
електронної 

системи

вересень 2020 Державний бюджет: спеціальний фонд

Голова тендерного комітету                                                                               М.В. Сторожук

Секретар тендерного комітету                                                                           К.О. Тимчук

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

Затверджений рішенням тендерного комітету Кропивницького інженерного коледжу ЦНТУ від 24.09.2020 року.


