ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНА ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2019 рік

1. Найменування замовника: Бердянський державний педагогічний університет
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02125220
3. Конкретна назва предмета закупівлі: інші завершальні будівельні роботи Д К 021:2015
45450000-6 (поточний ремонт по відновленню відкосів та заміні аварійних віконних
блоків в навчальному корпусі №1 Бердянського державного педагогічного університету
по вул. Шмідта, 4)
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): ДК021:201545450000-6 інші завершальні будівельні роботи
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів): 2240
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 143 900,00 грн.
7. Процедура закупівлі: відкриті торги
8. Орієнтований початок проведення процедури закупівлі: квітень 2019 року
9. Примітки.

Голова тендерного комітету,
ректор
(посада)

0 1 .0 4 .2 0 1 9 р .

І.Т.Богданов
(ініціали, прізвище)

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНА ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2019 рік

1. Найменування замовника: Бердянський державний педагогічний університет
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02125220
3. Конкретна назва предмета закупівлі: телевізійне й аудіовізуальне обладнання Д К
021:2015: 32320000-2 (мультимедійне обладнання)
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): ДК021:201532320000-2 телевізійне й аудіовізуальне обладнання
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів): 2210
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 18 400,00 грн.
7. Процедура закупівлі: відкриті торги
8. Орієнтований початок проведення процедури закупівлі: квітень 2019 року
9. Примітки.

Голова тендерного комітету,
ректор
(посада)

02.04.2019р.

І.Т.Богданов
(ініціали, прізвище)

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНА ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2019 рік

1. Найменування замовника: Бердянський державний педагогічний університет
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02125220
3. Конкретна назва предмета закупівлі: телевізійне й аудіовізуальне обладнання Д К
021:2015: 32320000-2 (мультимедійне обладнання)
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): ДК02П201532320000-2 телевізійне й аудіовізуальне обладнання
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів): 3110
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 261 600,00 грн.
7. Процедура закупівлі: відкриті торги
8. Орієнтований початок проведення процедури закупівлі: квітень 2019 року
9. Примітки.

Голова тендерного комітету,
ректор
(посада)

02.04.2019р.

І.Т.Богданов
(ініціали, прізвище)

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНА ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2019 рік

1. Найменування замовника: Бердянський державний педагогічний університет
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02125220
3. Конкретна назва предмета закупівлі: радіатори і котли для систем центрального
опалення та їх деталі Д К 021:2015-44620000-2(радіатори сталеві).
4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): ДК021:201544620000-2 радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів): 2110
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 215 000,00 грн.
7. Процедура закупівлі: відкриті торги
8. Орієнтований початок проведення процедури закупівлі: квітень 2019 року
9. Примітки.

Голова тендерного комітету,
ректор
(посада)

02.04.2019р. < Р У
лггпивг

