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Газ природний (метан) ДК 021:2015 - 09120000-6 - Газове паливо 4 085 000,00 з ПДВ чотири млн. вісімдесят п'ять тис. грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2019-01-22-003992-b
січень UA-2019-01-22-000862-b

Газ пропан-бутан (газ скраплений) для 
Волочиського РЕМ, Деражнянського РЕМ, 
Дунаєвецького РЕМ, Ізяславського РЕМ, 
Красилівського РЕМ, Новоушицького РЕМ, 
Славутського РЕМ, Старокостянтинівського 
РЕМ, Старосинявського РЕМ, 
Старосинявського ЦЦР, Шепетівського РЕМ, 
Ярмолинецького РЕМ

ДК 021:2015 - 09120000-6 - Газове паливо 500 000,00 з ПДВ п'ятсот тис. грн. 00 коп. відкриті торги
UA-P-2019-02-19-002975-b

лютий UA-2019-02-19-000904-b

Бензин марки А-92, бензин марки А-95 та 
дизельне паливо для Чемеровецького РЕМ, 
Городоцького РЕМ, Деражнянського РЕМ, 
Дунаєвецького РЕМ, Новоушицького РЕМ 
та Ярмолинецького РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 2 504 000,00 з ПДВ два млн. п'ятсот чотири тис. грн. 00 коп. відкриті торги
UA-P-2019-02-18-006421-b

лютий UA-2019-02-18-002045-b

Бензин марки А-92, бензин марки А-95 та 
дизельне паливо для Волочиського РЕМ, 
Ізяславського РЕМ, Красилівського РЕМ, 
Летичівського РЕМ, Меджибізького ЦЦР, 
Полонського РЕМ, Славутського РЕМ, 
Старокостянтинівського РЕМ, 
Старосинявського РЕМ, Старосинявського 
ЦЦР та Шепетівського РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 2 629 110,00 з ПДВ два млн. шістсот двадцять дев'ять тис. сто десять 
грн. 00 коп.

відкриті торги
UA-P-2019-02-18-006542-b

лютий UA-2019-02-18-002063-b

Електрична енергія ДК 021:2015 - 09310000-5 - Електрична енергія 16 164 208,00 з ПДВ шістнадцять млн. сто шістдесят чотири тис. двісті 
вісім  грн. 00 коп.

відкриті торги з публікацією 
англійською мовою 

UA-P-2019-01-03-004425-c

січень UA-2018-12-04-004094-c

Металопрокат ДК 021:2015 - 14620000-3 - Сплави 9 571 537,00 з ПДВ  дев'ять млн. п'ятсот сімдесят одна тис. п'ятсот 
тридцять сім грн. 00 коп.

відкриті торги з публікацією 
англійською мовою

UA-P-2019-01-03-004419-c

лютий UA-2019-02-08-001839-b

Комплект  бензопильника ДК 021:2015 - 18130000-9 - Спеціальний робочий 
одяг

823 032,0000 з ПДВ вісімсот двадцять три тис. тридцять дві грн. 00 коп. відкриті торги
UA-P-2019-01-03-004423-c

березень

Костюм бавовняний ДК 021:2015 - 18130000-9 - Спеціальний робочий 
одяг

1 223 200,00 з ПДВ один млн. двісті двадцять три тис. двісті грн. 00 коп. відкриті торги
UA-P-2019-01-03-004422-c

березень

Костюм зварювальника ДК 021:2015 - 18130000-9 - Спеціальний робочий 
одяг

41 952,00 з ПДВ сорок одна тис. дев'ятсот п'ятдесят дві грн. 00 коп. відкриті торги
UA-P-2019-01-03-004411-c

травень

6.

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (Зміни 4)
на 2019 рік

1. Найменування замовника: АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 22767506

Розмір бюджетного призначення  за кошторисом 
або очікувана вартість предмета закупівлі



Куртка утеплена ДК 021:2015 — 18230000-0 - Верхній одяг різний 1 182 750,00 з ПДВ один млн. сто вісімдесят дві тис. сімсот п'ятдесят 
грн. 00 коп.

відкриті торги
UA-P-2019-01-03-004426-c

травень

Куртка утеплена для Охорони ДК 021:2015 — 18230000-0 - Верхній одяг різний 21 600,00 з ПДВ двадцять одна тис. шістсот грн. 00 коп. відкриті торги
UA-P-2019-01-03-004402-c

травень

Чоботи робочі, чоботи робочі утеплені ДК 021:2015 - 18830000-6 - Захисне взуття 1 656 150,00 з ПДВ один млн. шістсот п'ятдесят шість тис. сто п'ятдесят 
грн. 00 коп.

відкриті торги
UA-P-2019-01-03-004410-c

квітень

Боти діелектричні ДК 021:2015 - 18830000-6 - Захисне взуття 44 310,00 з ПДВ сорок чотири тис. триста десять грн. 00 коп. відкриті торги
UA-P-2019-01-03-004406-c

червень

Комп'ютер офісний ДК 021:2015 - 30210000-4  - Машини для обробки 
даних (апаратна частина)

1 127 769,00 з ПДВ один млн. сто двадцять сім тис. сімсот шістдесят 
дев'ять грн. 00 коп.

відкриті торги
UA-P-2019-01-03-004414-c

червень

Трансформатор напруги ДК 021:2015 - 31170000-8 -  Трансформатори 1 482 000,00 з ПДВ один млн. чотириста вісімдесят дві тис. грн. 00 коп. відкриті торги
UA-P-2019-01-03-004421-c

липень

Трансформатор струму ДК 021:2015 - 31170000-8 -  Трансформатори 3 922 173,00 з ПДВ три млн. дев'ятсот двадцять дві тис. сто сімдесят три 
грн. 00 коп.

відкриті торги
UA-P-2019-01-03-004404-c

липень

Вольтамперофазовказівник, контактор, 
бандаж дістанційний, блок-контакт

ДК 021:2015 - 31210000-1 - Електрична апаратура 
для комутування та захисту електричних кіл

67 900,00 з ПДВ шістдесят сім тис. дев'ятсот грн. 00 коп. відкриті торги
UA-P-2019-01-03-004418-c

серпень

Вимикачі автоматичні ДК 021:2015 - 31210000-1 - Електрична апаратура 
для комутування та захисту електричних кіл

2 101 124,00 з ПДВ два млн. сто одна тис. сто двадцять чотири грн. 00 
коп.

відкриті торги
UA-P-2019-01-03-004412-c

березень

Вимикач-роз'єднувач, рубильник, блок-
рубильник

ДК 021:2015 - 31210000-1 - Електрична апаратура 
для комутування та захисту електричних кіл

3 061 979,00 з ПДВ три млн. шістдесят одна тис. дев'ятсот сімдесят 
дев'ять грн. 00 коп.

відкриті торги
UA-P-2019-01-03-004427-c

лютий UA-2019-01-28-000347-b

Арматура лінійна ДК 021:2015 - 31210000-1 - Електрична апаратура 
для комутування та захисту електричних кіл

1 804 005,00 з ПДВ один млн. вісімсот чотири тис. п'ять грн. 00 коп. відкриті торги
UA-P-2019-01-03-004408-c

лютий UA-2019-02-14-002343-b

Заземлення переносне ДК 021:2015 - 31210000-1 - Електрична апаратура 
для комутування та захисту електричних кіл

799 843,00 з ПДВ сімсот дев'яносто дев'ять тис. вісімсот сорок три грн. 
00 коп.

відкриті торги
UA-P-2019-01-03-004417-c

квітень

Запобіжники, губки під запобіжник і 
контакти під запобіжники

ДК 021:2015 - 31210000-1 - Електрична апаратура 
для комутування та захисту електричних кіл

1 403 805,00 з ПДВ один млн. чотириста три тис. вісімсот п'ять  грн. 00 
коп.

відкриті торги
UA-P-2019-01-03-004428-c

січень UA-2019-01-24-002061-b

Обмежувачі перенапруг ОПН-10кВ,ОПН-
0,4кВ; розрядники  РВО-10кВ

ДК 021:2015 - 31210000-1 - Електрична апаратура 
для комутування та захисту електричних кіл

1 769 504,00 з ПДВ один млн. сімсот  шістдесят дев'ять тис. п'ятсот 
чотири грн. 00 коп.

відкриті торги
UA-P-2019-01-03-004430-c

січень UA-2019-01-04-001265-c

Обмежувачі перенапруг ОПН-10кВ, ОПН-
35кВ, ОПН-110кВ

ДК 021:2015 - 31210000-1 - Електрична апаратура 
для комутування та захисту електричних кіл

860 832,00 з ПДВ вісімсот шістдесят тис. вісімсот тридцять дві грн. 00 
коп.

відкриті торги
UA-P-2019-01-03-004420-c

лютий UA-2019-02-07-000904-b

Комплект матеріалів для влаштування 
ізольованого вводу

ДК 021:2015 - 31230000-7  - Частини 
електророзподільної чи контрольної апаратури

44 786 695,00 з ПДВ сорок чотири млн. сімсот вісімдесят шість тис. 
шістсот дев'яносто п'ять  грн. 00 коп.

відкриті торги з публікацією 
англійською мовою

UA-P-2019-01-03-004434-c

лютий UA-2019-02-05-002510-b

Муфти термоусаджувальні кабельні ДК 021:2015 - 31340000-1 - Приладдя до 
ізольованих кабелів

3 646 037,00 з ПДВ три млн. шістсот сорок шість тис. тридцять сім грн. 
00 коп.

відкриті торги
UA-P-2019-01-03-004403-c

лютий UA-2019-02-14-002430-b

Комутатор ДК 021:2015 - 32410000-0 - Локальні мережі 713 198,00 з ПДВ сімсот тринадцять тис. сто дев'яносто вісім грн. 00 
коп.

відкриті торги
UA-P-2019-01-03-004405-c

червень

Маршрутизатор ДК 021:2015 - 32410000-0 - Локальні мережі 585 240,00 з ПДВ п'ятсот вісімдесят п'ять тис. двісті сорок грн. 00 коп. відкриті торги
UA-P-2019-01-03-004413-c

червень

Автомобіль вантажний ДК 021:2015 - 34140000-0 - Великовантажні 
мототранспортні засоби

1 022 600,00 з ПДВ один млн. двадцять дві тис. шістсот грн. 00 коп. відкриті торги
UA-P-2019-01-03-004407-c

квітень

Бурильно-кранова машина ДК 021:2015 - 34140000-0 - Великовантажні 
мототранспортні засоби

1 980 000,00 з ПДВ один млн. дев'ятсот вісімдесят тис. грн. 00 коп. відкриті торги
UA-P-2019-01-03-004424-c

квітень

Шини для легкових автомобілів та 
автобусів

ДК 021:2015 - 34350000-5- Шини для транспортних 
засобів великої та малої тоннажності

2 475 000,00 з ПДВ два млн. чотириста сімдесят п'ять тис. грн. 00 коп. відкриті торги
UA-P-2019-01-03-004415-c

травень

Шини для вантажних автомобілів та  
сільськогосподарської техніки

ДК 021:2015 - 34350000-5- Шини для транспортних 
засобів великої та малої тоннажності

5 360 500,00 з ПДВ п'ять млн. триста шістдесят тис. п'ятсот грн. 00 коп. відкриті торги з публікацією 
англійською мовою

UA-P-2019-01-03-004401-c

травень

Лічильник електроенергії ДК 021:2015 - 38550000-5 - Лічильники 569 000,00 з ПДВ п'ятсот шістдесят дев'ять тис. грн. 00 коп. відкриті торги
UA-P-2019-01-03-004433-c

квітень

Лічильник електроенергії ДК 021:2015 - 38550000-5 - Лічильники 3 870 000,00 з ПДВ три млн. вісімсот сімдесят тис. грн. 00 коп. відкриті торги
UA-P-2019-01-03-004431-c

квітень



Лічильник електроенергії ДК 021:2015 - 38550000-5 - Лічильники 11 801 040,00 з ПДВ одинадцять млн. вісімсот одна тис. сорок грн. 00 
коп.

відкриті торги з публікацією 
англійською мовою

UA-P-2019-01-03-004429-c

квітень

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Роботи з будівництва 
ПС 110/20кВ "Калюсик" I черга 

ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво 
трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, 
шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; 
вирівнювання поверхонь

11 458 476,00 з ПДВ одинадцять млн. чотириста п'ятдесят вісім тис. 
чотириста сімдесят шість грн. 00 коп.

відкриті торги
UA-P-2019-01-03-004432-c

березень

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013  Роботи з реконструкції 
ПС 110/10кВ "Термопласт"

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

14 104 188,00 з ПДВ чотирнадцять млн. сто чотири тис. сто вісімдесят 
вісім грн. 00 коп.

відкриті торги
UA-P-2019-01-03-004400-c

березень

Голова тендерного комітету         Олійник В.А.
М.П.

Секретар тендерного  комітету     Стасюк Р.В.

Затверджено рішенням  тендерного комітету протокол  № ЗПЗ-4-2019    від  "14" лютого  2019р.  


