
± ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України 
15 вересня 2014р. № 1106

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

та 2016 рік

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук
України, 00497360

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет
закупівлі

Код КЕКВ 
(для

бюджетних
коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітки

і 2 3 4 5 6
Код за ДК 016:2010 - 19.20.2 Паливо рідинне та газ;оливи 
мастильні:
Лот№1: дизельне паливо (19.20.26-00.00);
Лот №2: дизельне паливо (19.20.26-00.00), 
бензин А92 (19.20.21-00.00), 
бензин А95 (19.20.21-00.00);
Лот №3:
олива моторна М- і 0ДМ (або еквівалент) ( і9.20.2 і -00.00),
олива 5\¥40 (або еквівалент) (19.20.21-00.00),
олива 10W40 (або еквівалент) (19.20.21-00.00),
олива 15'\У40 (або еквівалент) (19.20.21-00.00),
олива трансмісійна ТАП-15 (або еквівалент) (19.20.27-00.00);
Лот №4: бензин А95 (19.20.21-00.00).

2210

377 900,00 (триста сімдесят сім тисяч 
дев’ятсот грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 62 983,33 
грн.:
Лот №1: 180 000,00 (его вісімдесят тисяч грн. 
00 коп.), в т.ч. ПДВ 30 000,00 грн.
Лот №2: 150 000,00 грн. (сто п’ятдесят тисяч 
грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 25 000,00 грн.
Лот №3: 27 900,00 грн. (двадцять сім тисяч 
дев’ятсот грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 4 650,00 
грн.
Лот №4: 20 000 (двадцять тисяч грн. 00 коп.), 
в т.ч. ПДВ 3 333,33 грн.

відкриті торги Листопад 
2015 року

Постачання 
січень-березень 

2016 року
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Код за ДК 016:2010 - 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи 
мастильні:
Лот№1: дизельне паливо (19.20.26-00.00); 
бензин А92 (19.20.21-00.00), 
бензин А95 (19.20.21-00.00);
Лот №2: дизельне паливо (19.20.26-00.00);
Лот№3: олива моторнаМ-ЮДМ (або еквівалент) (19.20.21- 
00.00),
олива 5У/40 (або еквівалент) (19.20.21-00.00),
олива 10\¥40 (або еквівалент) (19.20.21-00.00),
олива 15\¥40 (або еквівалент) (19.20.21-00.00),
олива трансмісійна ТАП-15 (або еквівалент) (19.20.27-00.00).

Код за ДК 021:2015 -  09100000-0 Паливо:
Лот№1: дизельне паливо (09134200-9); 
бензин А92 (09132100-4 Неетильований бензин), 
бензин А95 (09132100-4 Неетильований бензин);
Лот №2: дизельне паливо (09134200-9);
Лот №3: 09210000-4 Мастильні засоби:
олива моторна М-10ДМ (або еквівалент) (09211100-2),
олива 5\У40 (або еквівалент) (09211100-2),
олива ІОУ/40 (або еквівалент) (09211100-2),
олива 15\¥40 (або еквівалент) (09211100-2),
олива трансмісійна ТАП-15 (або еквівалент) (09211400-5).

2210

493 400,00 (чотириста дев’яносто три тисячі 
чотириста грн. 00 коп.), 
в т.ч. ПДВ 82 233,33 грн.:
Лот№1: 133 000,00 (сто тридцять три тисячі 
грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 22 166,67 грн.
Лот №2: 332 500,00 грн. (триста тридцять дві 
тисячі п’ятсот грн. 00 коп.), в т.ч.
ПДВ 55 416,67 грн.
Лот №3: 27 900 (двадцять сім тисяч дев’ятсот 
грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 4 650 грн.

відкриті торги Січень 
2016 року

Постачання 
лютий-грудень 

2016 року

Код за ДК016:20!0 - 35.11.1 Енергія електрична: 
Лот№1: Енергія електрична (35.11.10-00.00);
Лот №2: Енергія електрична (35.11.10-00.00).

Код за ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія: 
Лот №1: Електрична енергія (09310000-5);
Лот №2: Електрична енергія (09310000-5).

2273

343 800,00 (триста сорок три тисячі вісімсот 
грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 57 300,00 грн.:
Лот №1 210 100,00 грн. (двісті десять тисяч 
сто грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 35 016,67 грн. 
Лот №2 133 700,00 грн. (сто тридцять три 
тисячі сімсот грн.00 коп.) в т.ч.
ПДВ 22 283,33 грн.

переговорна
процедура
закупівлі

Січень 
2016 року

Постачання 
січень-грудень 

2016 року

Код за ДК 016:2010 - 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання
пари та гарячої води
Пара та гаряча вода (35.30.11-00.00)

Код за ДК 021:2015 -  09324000-6 Центральне опалення

2271
219 956,00 (двісті дев’ятнадцять тисяч 
дев’ятсот п’ятдесят шість грн. 00 коп.), в т.ч. 
ПДВ 36 659,33 грн.

переговорна
процедура
закупівлі

Січень 
2016 року

Постачання 
січень-грудень 

2016 року



* 1 2 „ * 3 * 4 4 5 6*
Код за ДК 016:2010 - 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи 
мастильні:
оливи мінеральні легкі, легкі дистиляти, н. в. і. у. - 19.20.23- 
00.00 (олива моторна М-10ДМ (або еквівалент), 
олива 5\У40 (або еквівалент), олива 10\940 (або еквівалент), 
олива 15\940 (або еквівалент)), оливи мінеральні середні; 
середні дистиляти, н. в. і. у. - 19.20.27-00.00 (олива 
трансмісійна ТАП-15 (або еквівалент)).

За кодом СРУ за ДК 021:2015 -  09211000-1 Мастильні оливи 
та мастильні матеріали:
моторні оливи -  09211100-2 (олива моторна М-10ДМ (або 
еквівалент), олива 5Ш40 (або еквівалент), олива 109/40 (або 
еквівалент), олива 15\У40 (або еквівалент)), трансмісійні 
оливи -  09211400-5 (олива трансмісійна ТАП-15 (або 
еквівалент))

2210 27 900 (двадцять сім тисяч дев’ятсот грн. 00 
коп.), в т.ч. ПДВ 4 650 грн. відкриті торги Березень 

2016 року
Постачання 

березень-грудень 
2016 року

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 24 лютого 2016 року.

Козар С.Ф

Христенко 0.1.


