
ЗА Т В Е Р Д Ж Е Н О  
Н аказ М Е Р Т  
22.03 .2016  №  490

РІЧ Н И Й  П Л А Н  ЗА К У П ІВ Е Л Ь  на 2019рік  
«Б аш танська  м іська рада»  Є Д РП О У  04376469

(найменування замовника,ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

(Відкриті торги)

Предмет
закупівлі

Код
КЕКВ
(для

бюдже
тних
кошті

в)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітка

і
2 3 4 5 6

1 .

ДК 021:2015 код 
09310000-5 

«Електрична енергія» 
(Електрична енергія на 

2019 рік)

2273
806 250,00 

грн. в т. ч ИДВ

Переговорна
процедура

Січень
2019

Закупівля буде 
проводитися на 

2019 рік

2.

ДК 021:2015 код 
09120000-6 -  Газове 

паливо (Природний газ 
на 2019 рік)

2274
503 240,00 

грн. в т. ч ПДВ
Відкрит і торги

Грудень
2018

Закупівля буде 
проводитися на 

2019 рік

3.

ДК 021:2015 код 
65300000-6 — Розподіл 

електричної енергії та супутні 

послуги
2273

290 400,00 
грн. в т. ч ПДВ

Переговорна 
процедура , 

(скорочена)

Грудень
2018

Закупівля буде 
проводитися на 

2019 рік

4.
ДК 021:2015 код 09130000-9 

Нафга і .шстнлипі(І>еншн А-92, 
Дизельне паливо)

2210
345 000,00 

грн. в т. ч ПДВ
Відкриті торги Січень 2019

Закупівля буде 
проводитися на 

2019 рік

5.

ДК 021:2015 код 50230000-6- 
11 ос луги з ремонту, технічного 

обслугову вання дорожньої 
інфраструктури і пов’язаного 

обладнання та супутні послухи 
(Поточний ремонт і я технічне 

обслуговування вуличного 
освітлення)

2240
955 000,00 

грн. в т. ч ПДВ
Відкриті торги

Лютий 2019

Закупівля буде 
проводитися на 

2019 рік

6.

ДК 021:20!5 код 90620000-9 
Послуги і пробиранні! снігу 
(Послуги по благоустрою та 

утримуванню території міста від 
снігу)

2240
341 237,00 

грн. в т. ч ПДВ
Відкриті торги

Лютий 2019

Закупівля буде 
проводитися на 

2019 рік

7.

ДК 021:2015 код 77310000-6 
Послуги з озеленення територій 

та утримання зелених насаджень 
( Послуги з утримування 

декоративних садів і парків 
відпочинку ,іюс.туиі із засіванням 
газонів дшниіцуванни бу р'янів)

2240
1 571 557,00 

грн. в т. ч ГІДВ
Відкриті торги Лютий 2019

Закупівля буде 
проводитися на 

2019 рік

8.

ДК 021:2015 код 90610000-6 
Послуги з нрибнрашш та 
підмітання вулиць (Послуги і 
прибирания та підмітання 
вулиць на території Капітанської 
міської ради)

2240
671 489,00 

грн. в т ч ПДВ
Відкриті торги Лютий 2019

Закупівля буде 
проводитися на 

2019 рік

9.

ДК 021:2015 код 45110000-1 
Руйнування і а знесення будівель 
і земляні роботи (Благоустрій 
спор Г И Б К И Х  май Ь І І І Ч Н Ь Т И  і зон
відпочинку,благоустрій парків, 
дитячих майданчиків на 
т ериторії Капітанської міської 
ради)

2240
521 669,00 

грн. в т. ч ПДВ
Відкриті торги

Лютий 2019

Закупівля буде 
проводитися на 

2019 рік

10.
ДК 021:2015 код 98370000-7 
Поховальні та супутні послуги

2240
478 844,00 

грн. в т. ч ПДВ
Відкриті торги Лютий 2019

Закупівля буде 
проводитися на



(Послуги по благоустрою та 
ут риманню кладовищ на 
території Ьаінтанської міської 
рані)

2019 рік

ДК 021:20І5 код 7^21000(І-5 
Лісозаготівельні послу ги 
(Послуги т видалення терен на 
території Ьаінтанської міської 
ради)

2240
371 657,00 

грн. в т. ч ПДВ
Відкриті торг и Лютий 2019

Закупівля буде 
проводитися на 

2019 рік

.ДК 021:2015 код 90510000-5 
Утилізація сміття та поводження 
ті сміттям (Послуги ті збирання 
сміт тя у громадських місцях)

2240
409 184,00 

грн. в т. ч ПДВ
Відкриті торги

Закупівля буде 
проводитися на 

2019 рік
Лютий 2019

13.

45212000-6 Будівництво такладів 
дозвілля, спортивних, 

культурних такладів. такладів 
тимчасового розміщення та 

ресторанів(ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 
Нове будівництво басейну для 

плавання твірного тину по вулиці 
Героїн Небесної Сотні. 29а 

ч. Банті анка Баштанського 
району Миколаївської області)

3122
56 516 140,00 

в т. ч ПДВ
Відкриті торги

Квітень 
2018

(лютий 2019)

Закупівля буде 
проводитися на 
2018-2020 роки 

(д/увід 18.02.2019 
року)

14.

Ремонтно-будівельні роботи на 
території Баштанської ОТГ та ДК 

021:2015 код 45450000-6 Інші 
завершальні будівельні роботи

2240
227 500 ,00 
в т ч ПДВ

Відкриті торги лютий 2019
Закупівля буде 
проводитися на 

2019

15.

ДК 021:2015 код 30230000-0 
Комп»ютсрне обладнання 

(Баготофункціональііі пристрої 
__________ чорно-білі)__________

3110
197 140 ,00 
в т. ч ПДВ

Відкриті торги лютий 2019
Закупівля буде 
проводитися на 

2019

16.

ДК 021:2015 код 30210000-4 
Машини для обробки 

даних(апаратна частина 
)(Комп»югсри в коми, к іл і)

3110
318 360 .00 
в т. ч ПДВ

Відкриті торги лютий 2019
Закупівля буде 
проводитися на 

2019

17.

ДК 021:2015 код 50230000-6- 
ІІослуги і ремонту, технічного 

обслуговування дорожньої 
інфраструктури і пов’язаного 
обладнання та супутні послуги 

(Відновлення вуличного 
освітлення в с.Новонавлівка та 

с. Од радне)

2240
100 000,00
в т. ч ПДВ

Відкриті торги березень 2019
Закупівля буде 
проводитися на 

2019

18.

ДК 021:2015 код 42130000-9 
Арматура трубопровідна: 

краіш.вентилі делана нил а подібні 
пристрої (засувки, кланами)

3110
414 600 ,00 
в т. ч ПДВ

Відкриті торги Квітень 2019

( В І Д П О В І Д Н О  до 
Проекту у рамках 

покращення 
компоненту, що 
реалізується у 

рамках 
компоненту 
покращення 
пріоритетної 

послуги, спільно > 
програмою 

1ЮВКЕ: «Заміна 
насосного 

обладнання на 
свердловинах та 

запірної арматури 
в місті Баштанка 
та селах ОТГ», за 
рахунок коштів 

програми ПОВНЕ 
та місцевого 

бюджету)

19.

ДК 021:2015 код 90620000-9 
Послуги з прибирання снігу 
(Послуги но благоустрою та 

утримуванню терн горн" міста від 
снігу)

2240
291 532 ,00 
в т .ч  ПДВ

Переговорна
процедура

Квітень 2019

Закупівля буде 
проводитися на 

2019

20 .

ДК 021:2015 код 45110000-1 
Руйнування та знесення будівель 

і земляні роботи (Благоустрій 
спортивних майданчиків і зон 

відпочинку .благоустрій парків, 
дитячих майданчиків на 

території Баштанської міської 
ради)

2240
471 838 ,00 
в т. ч ПДВ

Переговорна
процедура

Квітень 2019

Закупівля буде 
проводитися на 

2019

21 .

ДК 021:2015 код 90510000-5 
Утилізація сміття та поводження 
зі сміттям (Послуги зі збирання

2240

359 700 ,00 

в т. ч ПДВ

Переговорна

процедура
Квітень 2019

Закупівля буде 

проводитися на 

2019



z n
ДК 021:2015 код 77210000-5 

Лісозаготівельні послуги 

(Послуги і внлаїення дерен на 

герігюрії Баштанської міської 

ради):

2240

371 657,00 

в т. ч ПДВ

Відкриті торги 

змінено на 

Переговорну 

процедуру

Лютий 2019, 

змінено в 

Квітні 2019

Закупівля бу 

проводитися 

2019

23.

ДК 021:2015 код 77310000-6 
Послуги з озеленення територій 

та утримання іелених насаджень 
( Послуги з утримування 

декоративних садів і парків 
відпочинку,послуги  із засіванням 
газонів ,вішишуваїшя бур' яиів)

2240

1 571 557,00

в т. ч ПДВ 

»

Відкриті торі й 

змінено на 

Переговорну 

процедуру

Лютий 2019, 

змінено в 

Квітні 2019

Закупівля бу, 

проводитися 

2019

24.

: ДК 021:2015 код 98370000-7 
Поховальні та супуі ні послуги 
(Послуги по благоустрою та 
утриманню кладовищ на 
території Баштанської міської 
ради)

2240

478 844 ,00 

в т. ч ПДВ

Відкриті торги 

{мінено на 

Переговорну 

процедуру

Лютий 2019, 

змінено в 

Квітні 2019

Закупівля бу; 

проводитися 1 

2019

25.

ДК 021:2015 код 50230000-6 
П оступізремонту, технічного 
обслуговуванії и дорожны >ї 
інфраструктури і пов’яіаного 
обладнання та супутні послуги 
(Відновлення вуличного 
освітлення в с.Новопавлівка та 
с.Одра.тне)

2240

100 000 ,00 

в т. ч ПДВ

Відкриті торги 

змінено на 

Переговорну 
процедуру

Березень 2019, 

змінено в 

Квітні 2019

Закупівля буді 

проводитися н 

2019

26.

ДК 021:2015 код 30210000-4 
Машини дня обробки 
.іаиих(апаратна частина 

■)(Комп»ютери в комплекті)

3110
318 360 ,00 

в т. ч ПДВ

Відкриті торги

змінено на 

Переговорну 

процедуру

Лютий 2019, 

змінено в 

Квітні 2019

Закупівля буді 

проводитися Н і 

2019

27.

ДС ТУ Б.Д. 1.1 1:2013- Нове 
будівництво бассейну для 
плавання збірного типу по вулиці 
Героїв Небесної Сотні, 29а м. 
Капітанка, Капітанського району 
Миколаївської області (ДК 
021:2015 код 45212000-6 
Будівниці во закладів дозвілля, 
спортивних, культурних 
закладів, закладів тимчасового 
розміщення та ресторанів)

3122

19 637 158,11 

в т. ч ПДВ

Переговорна

процедура
Травень 2019

Закупівля буде 

проводитися на 

2019

28.

ГБН 1.1-218-182:2011- Поточний 
ремон т дорожнього покриття по 
вул.Василя (реш ка в 
м.Бангпшка, Баші аиського 
району Миколаївської області 
(ДК 021:2015 код 45230000-8 
Будівний і во трубопроводів, ліній 
зв'язку та електропередачу шосе, 
доріг, аеродромів і залізничних 
доріг; вирівнювання поверхонь )

2240
349 200,00 

в т. ч ПДВ
Відкриті торги Травень 2019

Закупівля буде 

проводитися на 

2019

29.

ГБН Г.1-218-182:2011 Поточний 
ремонт дорожнього покриття но 
ву, і.Чкалова в  с.Янкнне,
Каш ганського району 
Миколаївської області (ДК 
021:2015 код 45230000-8 
Будівництво трубопроводів, Л І Н І Й  

зв’язку та електропередач, шосе, 
доріг, аеродромів і залізничних 
доріг; вирівнювання поверхонь )

2240

262 000,00 # 

в т. ч ПДВ
Відкриті торги Травень 2019

Закупівля буде 

проводитися на 

2019

ЗО.

ГБН 1.1 218-182:2011- Поточний 

ремонт тротуару но 

вул. Ювілейна від буд.ЛГ»52 до 

буд.Л"»68 в м.Ііаштанка. 

Капітанського району 

Миколаївської області (ДК 

021:2015 код 45230000 8 

Будівництво трубопроводів, Л І Н І Й  

зв’язку та електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і залізничних

2240
314 600,00 

в т. ч ПДВ

_________________________________ 1

«
Відкриті торги Травень 2019

Закупівля буде 

проводитися на 

2019



доріг; вирівнювання поверхонь )

„

ДК 021:2015 код 44110000-4 

Коипрукішіні матеріали (

11. цикл тротуарна, поребрик 

бетонний . с. Новоп авлі вка 

Баштанського району )

2210

45 000,00 

в т. ч ПДВ

Відкриті торги Травень 2019

Закупівля буде 

проводитися на 
2019

32.

ДК 021:2015 код 42130000 9 

Арматура трубопровідна: 

крани,вен ги.ті,клаианн.та подібні 

пристрої (засувки, клапани)

3110

414 600,00 

в т. ч ПДВ

Відкриті торги
Квітень 2019 

рік

Закупівля буде 

проводитися на 

2019;

КЕКВ 2210,3110

33.

ДК 021:2015 код 44110000-4 

Конструкційні матеріали ( 

Плитка тротуарна, поребрик 

бетонний, сЛовопавлівка 

Байт'ганського району)

2210

45 000,00 

в т. ч ПДВ

Відкриті торги Червень 2019

Закупівля буде 

проводитися на 

2019 (торги не 

відбулися, так як 

подав пропозицію 

один учасник)

34.

ГБН 1.1-218-182:2011- Поточний 

ремонт дорожнього покриття по 

вул.Чкалона в с.Явкине. 

Баштанського району 

Миколаївської області (ДК 

021:2015 код 45230000 8 

Будівництво трубопроводів, ліній 

хв’итку та елект ропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і залізничних 

доріг; внрівніонанни поверхонь)

2240

262 000.00 

в т. ч ПДВ
Відкриті торги Червень 2019

Закупівля буде 

проводитися на 

2019(вдруге, т.як 

було

дискваліфіковано 
2 учасники і

35.

ГБН ГЛ -218-182:2011 Поточний 

ремонт дорожнього покрит тя в 

с.Добре Капітанського району 

Миколаївської області ( ДК 

021:2015 код 45230000-8 

Будівництво трубонроїзодів, ліній 

звязку та електропередач, ш осе, 

доріг ,аеродромів і чалі шинних 

доріг (вирівнювання поверхонь)

2240

332 800,00 

в т. ч ПДВ
Відкриті торги Липень 2019

Закупівля буде 

проводитися на 
2019

36.

ГБН Г.1 218 182:2011 Поточний 

ремонт дорожнього покриття в 

с.Добре Капітанського району 

Миколаївської області ( ДК 

021:2015 код 45230000-8 

Будівництво трубопроводів, ліній 

хватку та електропередач, шосе , 

доріг ,аеродромів і залізничних 

доріг (вирівнювання поверхонь)

2240

332 800,00 

в т. ч ПДВ

Відкриті торги

Липень 2019 

змінено на 

Червень 2019

(т.п.)

Закупівля буде 

проводитися на 

2019

37.

ДК 021:2015 код 50230000-6- 

Послуги і  ремонту, технічного 

обе лугову ванни дорожньої 

інфраструктури і пов'язаного 

обладнання та супутні послуги 

(Відновлення вуличного 

освітлення в с.Плюїцівка 

Капітанської о району 

Миколаївської області);

2240

90 000,00 

в т. ч ПДВ

Відкриті торги

Червень 2019 Закупівля буде 

проводитися на 

2019

38.

ГБН І 1-218 182:2011 Поточний 

ремонт тротуару по 

вулЛОві існна від буд.№52 до 

будЛЧкб8 в м.Баштанка, 

Баштанського району 

Миколаївської області (ДК 

021:2015 код 45230000-8 

Будівництво трубопроводів, ліній 

зв’язку та електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і залізничних 

доріг: вирівнювання поверхонь )

2240

314 600,00 

в т. ч ПДВ

•

Відкриті торги

Червень 2019 Закупівля буде 

проводитися на 

2019

39.
ДК 021:2015 код 42420000-6 

Ковші, лопати, грейдери та

3110

_

2 555 000,00 Відкриті торги Липень 2019 Закупівля буде 

проводитися на



/
Г

затискачі для підіймальних 
кранів чи екскаваторів ( 

Придбання слеша, гі юнаної 

гехніки( і рей.іера і. ія 

комунальною нілпрік мсгва 

«/Добробут» Ьанітанської міської 

ради»

в т. ч ПДВ 2019

г 40.

Г Ы 11.1218 1X2:2011 Поточний 

ремонт дорожньої о покрит і я 

с.Добре Баїв і анськпіо району 

.VI иколаївської області (ДК 

021:2015 код 45230000-8 

Будівництво трубопроводів. ліній 

»В’ятку та електропередач, шосе, 

дорії. аеродромів і халітіпгчних 

доріг'; вирівнювання поверхонь )

2240

332 800,00 

в т. ч ПДВ »
Відкриті торги

Липень 2019

Закупівля на 2019 

рік(Торги не 

відбулися, так як 

не було подано 

жодної н ропо ЗІШІЇ 

від учасників)

41.

ДК 021:2015 код 50230000 6 

Послуги і ремонту, технічного 

обслуговування дорожньої 

інфраструктури і пов'язаною 

обладнання та супутні послуги 

(С творення зовнішньої о 

освіт. іення громадською 

простору)

2240

59 758,00 

в т. ч ПДВ

Відкриті торги

Липень 2019

Закупінля на 2019 

ріку Проект 

Бюджет участі 

«Сонце 

вдолонях»)

42.

ДК 021:2015 код 50230000-6- 

Нослути і ремонту , технічної о 

обслуговування дорожи ьої 

інфраструктури і тюв’ятаного 

обладнання та супутні послуги 

(Відновлення вуличного 

освітлення в с.Плюшікка 

Баш тана, кої о району 

Миколаївської області)

2240

90 000,00 

в т. ч ПДВ
Шдкриті торги

Липень 2019

Закупівля на 2019 

рік(Торги не 

відбулися л а к  як 

було подано 

пронозшию віт 

одного учасника)

43.

І ВИ Г.1 218 182:2011 Поточний 

ремонт тротуару по 

вул. Ювілейна віт буд.№52 до 

буд..УЧ>8 в ч.Ьаш  іанка. 

Ьаштанськото району 

Миколаївської області (ДК 

021:2015 код 45230000-8 

Будівництво трубопроводів, Л І Н І Й  

»В’ятку та електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і талЬничних 

доріг: внріішюнання поверхонь)

2240
314 600,00 

в т. ч ПДВ

Переговорна

процедура

Липень 2019

Закуііівли на 
2019 рік( 
відповідно до іі.4 
ч.2 ст. 35 Закону 
України «Про 
публічні
закупівлі», так як 
було двічі 
відмінено тендер 
через відсутність 
достатньої 
кількості 
у часи»і кі в)( су м а 
комерційної 
пропозиції 2 88 
793,00 гри)

44.

ДК 021:2015 код 30230000-0 

Компаютерне обладнання 

(Баїотофункціональні прист рої)

3110

14 000,00 

в т. ч ПДВ
Ніткриті торги

Липень 2019

Закупівля на 2019 
рік(1- тля 
Явкине.ріш.еесВ 
від 25.06.19 
року; 1 - для Н- 
Серттївкткріш.сесі 
ї  від 26.04.2019 
року та №35)

•

45.

ГБН 1.1-218-182:2011 Поточшш 

ремонт дорожнього покриття 

повул.Одеська в с.Новоінанівка 

Ьаштанськото району 

Миколаївської області ( ДК 

021:2015 код 45230000-8 

Будівництво трубопроводів .ліній 

твяіку та

електронере.тач.шосе лорі і ,аерод

ромів і іалішичннх

дорії ‘.вирівнювання поверхонь)

2240

199 000,00 

в т. ч ПДВ
Відкриті торги

.

,43

Липень 2019
Закупівля на 

2019 рік

46.

1ТБІ І  Г.1 218 182:2011 П о точний 

ремонт дорожнього покриття 

с.Добре Ьаштанськот о району 

Миколаївської області( ДК

1

2240
332 800,00 

в т. ч ПДВ

________________

Відкриті торги

Липень 2019 Закупівля на 

2019 рік

(відмінено т о р т  , 

так  як відхилено



49.

50.

51.

021:2015 код 45230000 8 
Будівництво трубопроводів .ліній 
звязку та
елскд роїтерс іачлккччюрії .аерод

ромів і та. іізннчішх
торії :нирівііюкашія поверхонь)

ДК 021:2015 код 30230000-0 

Комшнотерне обладнання 
(Ьаготофункніональні пристрої);

48.

ДК 021:2015 код 50230000-6- 

ІІослути і ремонту, технічного 

обслуговування дорожньої 

інфраструктури і пов’язаного 

обладнання та супутні послуги 

(Створення зовнішнього 

освітлення громадського 

простору)

3110
14 000,00 

в т. ч ПДВ

Серпень 2019

Відкриті торги

ПІН 1.1-218-182:2011- Поточний 

ремонт тротуару по 

вул.Ювілейна від буд.Л»52 до 

буд.„Х»68 в м. Баштанка. 

Баштаиського району7 

Миколаївської області (ДК 

021:2015 код 45230000-8 

Будівництво трубопроводів, ліній 

зв'язку та електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і залізничних 

доріг: вирівнювання поверхонь )

ДК 021:2015 код 50230000-6- 

Послупі з ремонту, технічного 

обслуговування дорожньої 

інфраст рукту ри і пов’язаного 

обладнання та суну тні послуги 

(Відновлення вуличного 

освітлення в с.ІІ. іюінівка 

Баштанськот о району 

Миколаївської області)

ДК 021:2015 код 50230000-6- 

Послути з ремонту , технічного 

обслуговування дорожньої 

інфрасіруктурн і пов’язаного 

об. витання та супутні послуги 

(Ноточшш ремонт та технічне 

обслуговування вуличною 

освітлення)

2240

59 758,00 

в т. ч ПДВ

2240

2240

Серпень 2019

Відкриті торги

314 600,00 

в т. ч ПДВ

Відкриті торги

Серпень 2019

90 000,00 

в т. ч ПДВ

Переговорна

процедура

всі тендерні 

пропозиції )

Закупівля на 

2019 рік (так як

було

дискваліфіковані 

усіх учасників 

згідно чинного 

законодавства)

Закупів: ш на 

2019 рік (так як 

було

.дискваліфіковано 

усіх учасників)

Закупівля на 2019 

ріківі.нюиішо до 

П.4 ч.2 ст. 35 

Закону > країни 

«Про публічні 

закупівлі», так як 

було двічі 

відмінено тендер 

через відсутність 

достатньої 

кількості 

учаснчків)(С ума 

комерційної 

пропозиції 

288793.00 UАН без 

ПДВ)

Серпень 2019

2240

955 000,00

> т. ч ПДВ змінено 

на

1 000 000,00

в т. ч ПДВ

Відкриті торги

Лютий 2019

Закупівля на 2019 

рік(ві,дповідно до 

п.4 4.2 ст. 35 

Закону України 

«Про публічні 

закупівлі», іак  як 

було двічі 

відмінено тендер 

через відсутність 

достатньої 

кількості 

у часників)(Сума 

комерційної 

тіропозішії 79 

093.00 ПАН без 

ПДВ)

Закупівля на 2019 
ріьЧнЛ предмет 
закупівлі: ДК 
021:2015 код 
50230000-6 
Послуги з 
ремонту 
.технічного 
обслуговування 
дорожньої 
інфраструктури і 
нов»я іаното 
обла днання та 
супутні
послуш( Поточил 
й

ремені .утримали 
я та технічне 
обслуговування 
обоектів



освітлення дао 
здійснюється в 
2019 роїтіізамісі 
показника в 
додатку до 
річного плану 
очікувана 
вартість « 45 
000,00 гри», 
зазначити «0,00 
гри», і 1 ропонуст 
я доповнити 
Річний її лан 
закупівель на 
2019 рік пункте? 
5 відповідно до 
додатку 1а 1 001 
000.00 гри)

ПІН 1.1 -218-182:2011- Поточний 
ремонт дорожнього покриття но 
вул.Горького від Л'йЗОА до -V» 60 в 

м. Баигтанка Миколаївської 

області (ДК 021:2015 код 

45230000-8 Будівництво 
трубопроводів, ліній зв'язку та 
слекгропередач, шосе, доріг, 
аеродромів і залізничних доріг: 
вирівннівашиї поверхонь )

52.
2240

235 870,00 

в т. ч ПДВ

Серпень 2019

Відкриті торги
Закупівля на 201 

рік

53.

ДК 021:2015 код 09310000-5 -  
«Електрична енергія»
(Е. ока рнчна енергія на 2019рік )

2273
295 000,00 

в т. ч ПДВ

і  Серпень 2019

Відкриті торги
Закупівля на 2019 

рік

54.

ДК 021:2015 код 50230000 6 
Послуги :і ремонту, технічного 
обслуговування дорожньої 
інфраструктури і пов'язаною 
обладнання та супутні послуги 
(Створення зовнішнього 
освітлення громадського 
простору)

2240
59 758,00 

в т. ч ПДВ

Серпень 2019
Відкриті торги

Закупівля на 2019 

рік (двічі було 
днеква. ііфіковано 

усіх учасників)

55.

ДК 021:2015 код 50230000-6- 
Пос. туги і ремонту , технічної о 
обслуговування дорожньої 
інфраструктури і пов'яіаного 
обладнання іа супутні послуга
(( і иорення З О В Н І Ш Н Ь О Ї  о

освітлення громадського 
простору)

2240
59 758,00 

в т. ч ПДВ

Вересень 2019
Відкриті торги

Закупівля на 2019 
рітфтдруте.так як 

було подано 

пропозицію на 
торги одним 
учасником)

ДК 021:2015 код 09310000-5 -  
«Електрична енергія» 
(Постачання електричної енергії 
постачальником уніїїерса.тьиих
послуг)

56.
2273 462 000,00

Переговорна
процедура

(скорочена)

Вересень 2019 
року

Закупів.ія на 2019 

рік (додаткова 
закупівля за 

період з 09.09.2019 
року по 31.12.2019 

року)

ГБН Г.1-218-182:2011- Поточний 
ремонт дорожнього покриття по 

57. вул.Горького від №30А до Ла 60 в | 
м. Капітанка Миколаївської

2240 235 870,00 Відкриті торги
Вересень 2019 

року

Закупівля на 2019 
ріку вдруге. так як



г - - 45230000-8 Будівництво 
трубопроводів, . ііній зв’н іку та 
ел ект ропередач, шосе, доріг, 
аеродромів і залізничних доріг; 
вирівнювання поверхонь

відмінено торі 
ВІДПОВІДНО до
законодавства

58.

ДК (121:2015 код 30210000-4 

Машшш ц я  обробки 
даних(апа ратна частина) 
(Комп'ютери її комплекті)

3110 20 249,00 Відкриті торги

Жовтень 2019 
року Закупівля на 2  

рік

59.

ПІН 1.1 218 182:2011 Поточний 
ремонт дорожнього покриття по 
ну. і.Вагуїіііа від №15 до №33 в м. 
ііаштанка Миколаївської області 
(ДК 021:2015 код 45230000-8 

Ьудіишштно трубопроводів, ліній 
•В'ятку та елеістроперешч. шосе, 
торії. аеродромів і іаліїничних 
торії: ннрівнюнаїшя нонеруонь )

2240

»

47 130.00 Відкриті торги

Жовтень 2019 
року Закупівля на 2 

рік

60.

ГБН Г. 1-218-182:2011- Поточний 
ремонт дорожнього покриття по 
вул.Єрешка від №40 до №46 в м. 
Ьаштанка Миколаївської області 
(ДК 021:2015 код 45230000-8 

Будівництво трубопроводів. ліній 
ів 'т к у  та електропередач, шосе, 
доріг, аеродромів і залізничних 
доріг'; вирівнювання поверхонь )

2240 71 460,00 Відкриті торги

Жовтень 2019 
року Закупівля на 21) 

рік

61

ГБН Г.1 218 182:2011 Гіоіочний 
ремонт дорожньоїч» покріггтя по 
вул.Берегового від №79 до №115 
в м. Ьаштанка Миколаївської 
області (ДК 021:2015 код 

45230000-8 Будівні іпгво 
трубопроводів, ліній ж ’язку та 
електропередач, шосе, доріг, 
аеродромів і з і п і і ш і ч н и х  дорІї: 
вирівнювання поверхонь )

2240 151 400,00 Відкриті торги

Жовтень 2019 
року Закупівля на 201 

рік

62.

ГБН 1.1-218 182:2011 Поточний 
ремонт дорожнього покріггтя по 
вулЛ орької о від №30А до .V» 60 в 
м. Ьаштанка Миколаївської 
області (ДК 021:2015 код 

45230000-8 Будівництво 
трубопроводів, ліній зв'язку та 
електропередач, шосе, доріг, 
аеродромів і залізничних доріг; 
вирівнювання поверхонь )

2240 235 870,00 Відкриті торги

Жовтень 2019 
року

Закупівля на 201 

рік(пов горно, гаг 
як було відмінеік 

торги через 
діісква. ііфікацію 
усіх учасників)

63.

ГБИ 1.1-218-182:2011 Поточний 
ремонт дорожнього покриття по 
вууьСрешка від №41 1 до №46 в м. 
Ьаіиі анка Миколаївської області 
(ДК 021:2015 код 45230000-8 

Будівництво трубопроводів, ліній 
ів’ятку та електропередач, шосе, 
доріг', аеродромів і іаліїничних 
торії: шірівнювамня поверхонь )

2240 71 460,00 Відкриті торги

Жовтень 2019 
року

Закупівля на 2019 
рік(вдруге,!.як не 

було подано 
жодної п ропозиції 

учасників)

64.

ГБН Г.1 218 182:2011- Поточний 
ремонт дорожнього покриття по 
ву.ьВагутіна від №15 д о №33 в уь 
Ьашт анка Миколаївської області 
(ДК 021:2015 код 45230000-8 
Будівництво трубопроводів, ліній 
•В'ятку іа електропередач, шосе, 
доріг, аеродромів і іаліїничних 
доріг: ішрішіківашін поверхонь)

2240 47 130,00 Відкриті торги

\

Жовтень 2019 
року

Закупівля на 2019 

рік( вдруге, т.як 

було подано 

пропозицію лише 

від одного 
учасника)

65.

ГБН 1.1-218-182:2011 Поточний 
ремоігг дорожнього покриті я  по 
вул.Берег ового від №79 до №115 
в м. Ьаип аика Миколаївської 
області (ДК 021:2015 код 

45230000 8 Будівництво 

трубопроводі в, лівій зв’язку та 
електропередач, шосе, доріг, 
аеродромів і з я л і ш і ' п і ш  доріг; 
вирівнювання поверхонь )

2240

_________________

151 400,00 Відкриті торги

Жовтень 2019 

року

'Закупівля па 2019 

рікГвдрут с.т.ик не 
було подано 

ііропошщї віт 
учасників)

66.

ДК «21:2015 код 30210П00-4 
Маїнинн д л я  о б р о б к и  

даннх(аі>аратиа частина) 
(Комп’ютери В КОМШІЄКГІ)

3110 20 249,00
е

Відкриті торги

Листопад 2019 

року

Закупівля на 2019 

рік( так як було 

скасовано 

попередні торги)

67.

ГБІІ 1.1-218 182:2011- Поточний 
ремонт дорожнього покри тт я  по 
ііул.Вагутіна від №15 до №33 в уь

2240 47 130,00

—

Переговорна

процедура

Листопад 2019 

року

Закупівля на 2019 

р ііф .як  .двічі



(ДК 021:2015 код 45230000-8 
Ьу.іівніщтво трубопроводів,. ііній 
зв’язку та елсктроиерсіач, піше, 

дерії , аеродромів і залізничних 
.Торії ; віірівіповашіи поверхонь )

_______________________________

через відсутн 

достатньо 

кількості 
учасників)(кіі 

а пропозиція 
" ШЛЯХ +и 
суму 47 1294 
гри. без І ІД І

68.

ГБН Г.1-218-182:2011- Поточний 
ремонт дорожнього покриття по 
вул.С решка від №40 до №46 в  м. 
Баштанна Миколаївської області 
(ДК 021:2015 код 45230000-8 
Будівництво трубопроводів. ліній 
зв'язку та е.іекгроїіередач, шосе, 
доріг, аеродроми» і залізничних 
доріг; вирівнювання поверхонь )

2240

»

71 460,00
Переговорна

процедура

Листопад 2019 
року

Закупівля на 2 
рік( т.як двіч 

відмінено торі 

через відсутнк 

достатньої 

КІЛЬКОСТІ 

у часіпіків)(кі ні 

а пропозиція 11 
" ШЛЯХ +" її:і 
суму 71 412,ОС 
гри. без ПДВ)

69.

ДК 021:2015 код 30210000-4 
Машиш« для обробки 
даних(аітратна насінна) 
(Комп’ютери і» комплекті) 3110 20 249,00 Відкриті торги

Листопад 2019 
року(м/б)

Закупівля на 20 

рікСв друге, т.ят 
було подано 

пропозицію .ДИ1ІІ 

від одного 
учасника)

70.

ДК 021:2015 код 09120000-6 -  
Татове паливо (Природний газ на 
2020 рік )

2274 273 600,00 Відкриті торги

Листопад 2019 
року(м/б)

Закупівля на 202' 
ріЦкі.іькість 38 

000 м3)

71.

ДК 021:2015 код 30210000-4 
Машини для обробки 

дан!!\(аиаратна частина) 
(Комп’ютери в комплекті)

3110 20 249,00 Відкриті торги

Грудень 2019 

року

(м/б)

Закупівля на 201Î 

рік(і .як двічі були 
подано

пропозицію від 
одної о учасника)

72.

ДК 021:2015 код 77210000-5 
Лісозаготівельні послуги 
(Послуги з видалення дерев на 
території Капітанської міської 

ради) 2240

Було 371 657,00 

Стало 

61 084,00

Переговорна
процедура

Квітень 2019 
року(м/б)

Закупівля на 2019 

рік' (/у №1/170 від 

18.12.2019 року 

(д/у до дог. Лі 100 

від 25.04.2019 

рок} -зменшити 

ціну дог. на 310 

573.00 три)

73.

ДК «21:2015 код 09310000-5 -  

«Електрична енергія»

(Постачання електричної енергії 

постачальником універсал тьннх 

послуг )

2273 1 390 000,00

і С б * ?
--- а------------- » л й ь - r ,  ■

—

Переговорна

проиедура(скороч

єна)

----------------------

Грудень 2019 
року(м/б)

Закупівля на 2020 

рік/ ріні.сесії від 
23.12.2019 року)

Г ол ов а  т ен д ер н о го  к ом ітету  

С екретар т е н д ер н о го  ком ітету

f / ° :

‘% *

А Г У Н О В С

(п р ізв и щ е, ін іц іал и) 

Т етяна ЗА В О Р О Т Н Ю К  
(п р ізв и щ е, ін іц іал и )
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