
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. 90510000-5 Утилізація сміття та 

поводження зі сміттям (вивіз та 
захоронення твердих побутових відходів 
(ТПВ))

2282      
(2275) 97765.00

Без 
застосування 
електронної 

системи

березень 2021 р. Державний бюджет:                             
        загальний фонд 

2.
44330000-2 Будівельні прути, стрижні, 
дроти та профілі (профіль СД-60, 3м, 
0,45мм)

2282      
(2210) 2760.00

Без 
застосування 
електронної 

системи

березень 2021 р. Державний бюджет:                            
       спеціальний фонд 

3. 44110000-4 Конструкційні матеріали 
(кріплення П-образне ЕС 60/125 мм; кут 
перфорований ПВХ (25*25) мм * 3м; піна 
монтажна "Титан", 750 мл; цегла М-100)

2282      
(2210) 10098.00

Без 
застосування 
електронної 

системи

березень 2021 р. Державний бюджет:                            
       спеціальний фонд 

4. 44170000-2 Плити, листи, стрічки та 
фольга, пов’язані з конструкційними 
матеріалами  (гіпсокартон 
9,5мм*(1,2*2,5)м, "Аквастоп", стельовий)

2282      
(2210) 1136.80

Без 
застосування 
електронної 

системи

березень 2021 р. Державний бюджет:                            
       спеціальний фонд 

5.
31220000-4 Елементи електричних схем 
(гофтруба Ø16 мм "Kopos")

2282      
(2210) 700.00

Без 
застосування 
електронної 

системи

березень 2021 р. Державний бюджет:                            
       спеціальний фонд 

6.
24910000-6 Клеї (клей для гіпсокартону 
"Knauf" PERLFIX, 30 кг)

2282      
(2210) 1134.00

Без 
застосування 
електронної 

системи

березень 2021 р. Державний бюджет:                            
       спеціальний фонд 

7.
44830000-7 Мастики, шпаклівки, замазки 
та розчинники  (шпаклівка "Plato" Start, 30 
кг; шпаклівка "Plato Filler", 25 кг (для швів))

2282      
(2210) 1257.50

Без 
застосування 
електронної 

системи

березень 2021 р. Державний бюджет:                            
       спеціальний фонд 

8. 44530000-4 Кріпильні деталі (анкер клин 
6*35 (упак.-100шт); саморіз 3,5*9,5мм, 
оцинк. "блошки" (упак.- 1000шт.);  саморіз 
г/к 3,5*25 мм, мет. (упак.-1000 шт.); дюбель 
6*60 мм, "Грибок", (упак.-100 шт.); дюбель 
по пінопласту ТД-10*80 (упак.-100 шт.))

2282      
(2210) 3009.40

Без 
застосування 
електронної 

системи

березень 2021 р. Державний бюджет:                            
       спеціальний фонд 

Голова тендерного комітету                                                             М.В. Сторожук

Секретар тендерного комітету                                                                          К.О. Тимчук

Зміни №18
до річного плану закупівель ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ "КРОПИВНИЦЬКИЙ ІНЖЕНЕРНИЙ 

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЦНТУ" на 2021 рік, код ЄДРПОУ 33083309

Затверджений рішенням тендерного комітету ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ "КРОПИВНИЦЬКИЙ ІНЖЕНЕРНИЙ 
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЦНТУ" від 16.03.2021 року


