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ДОДАТОК  
до протоколу засідання  

тендерного комітету  
Запорізької обласної ради 

від «29» грудня 2018 року № 39 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 

на 2019 рік 

на 2018 рік 
Найменування 

замовника 

Код згідно 
з ЄДРПОУ 
замовника 

Конкретна назва 
предмета закупівлі 

Коди відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі (за наявності) 

Код згідно 
з КЕКВ (для 
бюджетних 

коштів) 

Розмір 
бюджетного 

призначення за 
кошторисом або 

очікувана вартість 
предмета закупівлі 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтов-
ний 

початок 
проведен-

ня 
процеду-

ри 
закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Запорізька 
обласна рада 

20507422 

 
Послуги з перевезення 

посадових осіб 
виконавчого апарату 
Запорізької обласної 

ради та депутатів 
Запорізької обласної 

ради 

 
Послуги спеціалізованих 

автомобільних перевезень 
пасажирів ДК 021:2015 

60130000-8 
 

 
 

2240 

 
3 569 653,20 грн. 

(три мільйона 
п’ятсот шістдесят 

дев’ять тисяч 
шістсот п’ятдесят 
три грн. 20 коп.) з 

ПДВ 

 
Відкриті 

торги 
 

 
Січень 

 
 
 
 
 
 

 

Запорізька 
обласна рада 

20507422 

Послуги з охорони 
адміністративної 

будівлі Запорізької 
обласної ради 

 
Послуги з охорони 
правопорядку та 

громадського порядку  
ДК 021:2015 75242000-4 

 
2240 

 

3 577 117,40 грн. 
(три мільйона 

п’ятсот сімдесят 
сім тисяч сто 

сімнадцять грн. 40 
коп.) з ПДВ,                     

 
 

Відкриті 
торги 

 

 
  Січень 
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ДОДАТОК  
до протоколу засідання  

тендерного комітету  
Запорізької обласної ради 

від «29» грудня 2018 року № 39 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 

Додаток 
до Річного плану закупівель на 2019 рік  

 

Найменування 
замовника 

Код згідно 
з ЄДРПОУ 
замовника 

Конкретна назва 
предмета закупівлі 

Коди відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі (за наявності) 

Код згідно 
з КЕКВ (для 
бюджетних 

коштів) 

Розмір бюджетного 
призначення за 
кошторисом або 

очікувана вартість 
предмета закупівлі  

(з ПДВ) 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Запорізька 
обласна рада 

20507422 

 
Послуги з перевезення 

посадових осіб 
виконавчого апарату 
Запорізької обласної 

ради та депутатів 
Запорізької обласної 

ради 

 
 

Послуги спеціалізованих 
автомобільних перевезень 

пасажирів ДК 021:2015 
60130000-8 

 
 
 

2240 

 

558346,80 грн. * 

 

Без 
застосуванн

я 
електронної 

системи 

 
 
 

Січень 

 

 

Запорізька 
обласна рада 

 

 

20507422 

 

Послуги з охорони 
адміністративної 

будівлі Запорізької 
обласної ради 

 
Послуги з охорони 
правопорядку та 

громадського порядку  
ДК 021:2015 75242000-4 

 
 
 

2240 

 

 574527,60 грн. * 

 

Без 
застосуванн

я 
електронної 

системи 

 
Січень 

 

 
* ч. 5 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», закупівля може продовжуватись на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, 
в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.    


