
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2019 рік

Одеський державний аграрний університет, код ЄДРПОУ 00493008
(найменування замовника)

Предмет закупівлі

Код Єдиного 
закупівельного 

словника 
ДК 021:2015

Код КЕКВ (для 
бюджетних 

коштів)

Очікувана
вартість

предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний 
початок проведення 
процедури закупівлі

Примітка

1 2 3 4 5 6 7

Пара, гаряча вода та 
пов’язана продукція

(послуги постачання 
теплової енергії)

09320000-8 2282
(2271)

2 920 949,41 грн. 
(два мільйони 

дев’ятсот 
двадцять тисяч 
дев’ятсот сорок 
дев’ять грн. 41 

коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

Грудень 
2018 р.

Пункт 2 
частини 
другої статті 
35 Закону 
України «Про 
публічні 
закупівлі»

(відповідно до 
Зведеного переліку 
суб’єктів 
природніх 
монополій станом 
на 31.10.2018 року)

Розподіл води

(послуги
централізованого
водопостачання)

65110000-7 2282
(2272)

1 217 779,20 грн. 
(один мільйон 

двісті 
сімнадцять 

тисяч сімсот 
сімдесят дев’ять 

грн., 20 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

Грудень 
2018 р.

Пункт 2 
частини 
другої статті 
35 Закону 
України 
«Про публічні 
закупівлі» 
(відповідно до 
Зведеного переліку 
суб’єктів 
природніх 
монополій станом 
на 31.10.2018 року)



Послуги з відведення 
стічних вод
(послуги з 

централізованого 
водовідведення)

Лот № 1:
навчальний корпус № 1 - 
м. Одеса, вул. Канатна, 99; 
навчальний корпус № 2 - 
м. Одеса, вул. 
Пантелеймонівська, 13; 
навчальний корпус № 3 -  
м. Одеса, вул. Краснова, 3 
а;
навчальний корпус № 4 -  
м. Одеса, пров.
Матросова, 6; 
студентський гуртожиток 
№ 1 - м. Одеса, вул. 
Семінарська, 9; 
студентський гуртожиток 
№ 4 -  м. Одеса, вул.
Героїв Крут, 17; 
студентський гуртожиток 
№ 5 -  м. Одеса, вул. 
Канатна, 98

Лот № 2
Студентсько-оздоровчий 
табір «Лукомор’є» 
Одеська обл. 
Овідіопольський р-н. 
с.Молодіжне, вул. Дукова 
2

90430000-0 2282
(2272)

1 058 377,80 
(один мільйон 
п’ятдесят вісім 
тисяч триста 
сімдесят сім 
гривень, 80 

коп.)

1 042 492,80 грн. 
(один мільйон 

сорок дві тисячі 
чотириста 

дев’яносто дві 
гривні, 80 коп.)

15885,00 грн. 
(п'ятнадцять 

тисяч вісімсот 
вісімдесят п’ять 

гривень, 00 
коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

Грудень 
2018 р.

Пункт 2 
частини 
другої статті 
35 Закону 
України 
«Про публічні 
закупівлі»

(відповідно до 
Зведеного переліку 
суб’єктів 
природніх 
монополій станом 
на 31.10.2018 року)

(відповідно до 
Зведеного переліку 
суб’єктів 
природніх 
монополій станом 
на 31.10.2018 року)



Газове паливо 268 041,31 частина
09120000-6 2282 (двісті Відкриті Грудень перша статті

(Газ природний, (2274) шістдесят вісім торги 2018 р. 12, Розділ 4
скраплений або в тисяч сорок Закону

газоподібному стані для одна гривня, 31 України
потреб гуртожитків) коп.) «Про публічні 

закупівлі»
Електрична енергія 3 094 150,00 частина

09310000-5 2282 (три мільйони Відкриті Грудень перша статті
(постачання електричної (2273) дев’яносто торги 2018 р. 12, Розділ 4

енергії) чотири тисячі 
сто п’ятдесят

Закону
України

Лот 1: гривень, 00 «Про публічні
Навчальний корпус №1- коп.) закупівлі»
м. Одеса, вул. Канатна, 99. в т.ч.:
Навчальний корпус № 2 -
м. Одеса, вул. 2 014 450,00 (два
Пантелеймонівська,13. мільйони
Навчальний корпус № 4 - чотирнадцять
м. Одеса, провулок тисяч чотириста
Матросова, 6. п’ятдесят
студентський гуртожиток гривень, 00
№ 1 -  м. Одеса, вул. коп.)
Семінарська, 9.
студентський гуртожиток
№ 2 -  м. Одеса, провулок
Матросова, 4.
студентський гуртожиток
№ 5 -  м. Одеса, вул.
Канатна, 98.

697 320,00
Лот 2: (шістсот
Навчальний корпус № 3 - дев’яносто сім
м. Одеса, Краснова,3а тисяч триста
студентський гуртожиток двадцять
№ 4 -  м. Одеса, гривень, 00
вул. Героїв Крут, 17 коп.)



Лот 3:
Навчальна лабораторія 
с/г техніки 
Одеська область, 
Овідіопольський район, 
село Лиманка, вулиця 
Лабораторна, 1, ж/масив 
«Червоний Хутір»

Лот 4:
Студентсько-оздоровчий 
табір «Лукомор’є» 
Одеська область, 
Овідіопольський 
район, село Молодіжне, 
вул. Дукова, 2 .

13 310,00 
(тринадцять 
тисяч триста 

десять гривень, 
00 коп.)

369 070,00 
(триста 

шістдесят 
дев’ять тисяч 

сімдесят 
гривень, 00 

коп.)

Розподіл електричної 
енергії

65310000-9 2282
(2273)

1 431 250,00 
(один мільйон 

чотириста 
тридцять одна 
тисяча двісті 

п’ятдесят 
гривень, 00 коп)

Переговорна
процедура
закупівлі

Грудень 
2018 р.

Пункт 2 
частини 
другої статті 
35 Закону 
України 
«Про публічні 
закупівлі»

Загальна суму закупівлі товару та послуг за переговорною процедурою закупівлі складає 9 990 547,72 гри. (дев’ять мільйонів 
дев’ятсот дев’яносто тисяч п’ятсот сорок сім гривень, 72 копійок).

Затверджений рішенням тендерного комітету Одеського державного аграрного університету від «30» листопада 2018 року, протокол № 3 3 .

Голова тендерного комітету Одеського державного аграрного 

Заступник голови тендерного комітету Одеського державного аграрного 

Секретар тендерного комітету Одеського державного аграрного університету


