ДОДАТОК
до річного плану закупівель
на 2015 рік
відділ освіти міської ради
02142916
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для Очікувана вартість
бюджетних
предмета закупівлі
коштів)

1
2
Обробляння та
2272
розподіляння води
трубопроводами
(послуги з
централізованого
водопостачання)
Код за ДК 016-2010
36.00.2
вугілля кам’яне код 2275
за ДК 016-2010
05.10.1 (вугілля
кам’яне марки ДГр
0-200)
м’ясо заморожене 2230
та заморожені
харчові
субпродукти; м'ясо
та харчові
субпродукти інші
Код за ДК 0162010 10.11.3
(яловичина І
категорії без кістки
заморожена)
м’ясо свійської
2230
птиці, заморожене
код за ДК 016-2010
10.12.2 (окремі
порційні частини
курячі заморожені)
плоди,горіхи
2230
оброблені та
законсервовані код
за ДК за 016-2010
10.39.2
(сухофрукти,
повидло)
молоко та вершки, 2230
рідинні, оброблені
(молоко коров’яче,
пастеризоване,
жирністю 2,5%)
Код за ДК 016-2010
10.51.1
Код за ДК 016-2010 2230
10.51.3 Масло
вершкове та
молочні пасти
(Масло вершкове

Процедура
закупівлі

3
4
15520грн 00 коп
(П'ятнадцять тисяч
п'ятсот двадцять грн
00 коп)

99890грн. 05 коп.
(дев’яносто дев’ять
тисяч вісімсот
дев’яносто грн. 05
коп.)
99960грн.00коп.
(Дев’яносто дев’ять
тисяч дев’ятсот
шістдесят грн.
00коп.)

99960грн.00 коп.
(Дев’яносто девять
тисяч дев’ятсот
шістдесят грн.
00коп.)
12584грн. 00коп.
(дванадцять тисяч
п’ятсот вісімдесят
чотири грн. 00коп.)

26140грн.00коп.
(Двадцять шість
тисяч сто сорок грн.
00коп.)

75600грн.00коп.
(Сімдесят п’ять тисяч
шістсот грн. 00коп.)

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі
5

Примітки

6

(жирн. 72,5%), без
додавання
рослинних жирів)
Код за ДК 016-2010 2230
10.51.4 Сир
сичужний та
кисломолочний
сир (сир твердий
«Російський»
(жирн. 50%), сир
кисломолочний
(жирн. 9%))
Рис
2230
напівобрушений чи
повністю
обрушений, або
лущений чи
дроблений код за
ДК за 016-2010
10.61.1 (рис)
Борошно зернових 2230
і овочевих культур;
їхні суміші код за
ДК за 016-2010
10.61.2 (борошно
пшеничне)
Олії рафіновані код 2230
за ДК за 016-2010
10.41.5 (олія
соняшникова)

71280грн.00коп.
(Сімдесят одна
тисяча двісті
вісімдесят
грн.00коп.)

28750грн.00 коп.
(Двадцять вісім тисяч
сімсот п’ятдесят грн.
00коп.)

4875рн.00коп.
(Чотири тисячі
вісімсот сімдесят
п’ять грн. 00 коп.)

22320грн.00коп.
(Двадцять дві тисячі
триста двадцять
грн.00коп.)

Овочі бобові
2230
сушені код за ДК
за 016-2010 01.11.7
(горох)
Овочі листкові за 2230
ДК за 016-2010
01.13.1(капуста
білокачанна)
коренеплоди та
2230
бульби їстівні з
високим умістом
крохмалю та
інуліну код за ДК
016-2010 01.13.5
(картопля)
овочі корнеплодні, 2230
цибулинні і
бульбоплідні за ДК
за 016-2010 01.13.4
(цибуля, морква,
буряк)
Яйця у шкаралупі, 2230
свіжі код за ДК за
016-2010 01.47.2
(яйце куряче)

3060грн.00коп. (Три
тисячі шістдесят грн.
00коп.)

Макарони,
2230
локшина, кускус і
подібні борошняні
вироби за ДК за

12750грн.00коп.
(Дванадцять тисяч
сімсот пятдесят грн
00коп.)

5920грн.00коп.
(П’ять тисяч
дев’ятсот двадцять
грн. 00коп.)
40524грн.00коп.
(Сорок тисяч пятсот
двадцять чотири грн.
00коп.)

19440грн.00коп.
(Дев’ятнадцять тисяч
чотириста сорок грн.
00коп.коп. )

27328грн.00коп.
(Двадцять сім тисяч
триста двадцять вісім
грн. 00коп.)

016-2010 10.73.1
(макарони)
цукор код за ДК за 2230
016-2010 10.81.1
(цукор)

29400грн.00 коп.
(Двадцять дев’ять
тисяч чотириста грн.
00коп.)

Какао-терте, какао
масло, жири та
олія, како-порошок
код за ДК за 0162010 10.82.1
(какао-порошок)
Чай кава оброблені
код за ДК 016-2010
10.83.1 (чай,
кавовий напій)
Прянощі оброблені
код за ДК за 0162010 10.84.2
(ванільний цукор,
лавровий лист)
сіль харчова за ДК
за 016-2010 10.84.3
(сіль)

2230

1040 грн.00коп.
(Одна тисяча сорок
грн. 00коп.)

2230

19200грн.00коп.
(Дев’ятнадцять тисяч
двісті грн.00коп.)

2230

118грн.00коп. (Сто
вісімнадцять грн.00
коп.)

2230

1125грн. 00коп.
(Одна тисяча сто
двадцять п’ять грн.
00 коп.)

дріжджі за ДК за
016-2010 10.89.1
(дріжджі)

2230

3240грн. 00коп. (Три
тисячі двісті сорок
грн. 00коп.)

Вироби
2230
хлібобулочні,
кондитерські та
кулінарні,
борошняні
нетривалого
зберігання. (хліб
пшеничний (с
борошна вищого
ґатунку)) Код за
ДК 016-2010
10.71.1
Паливо рідинне та 2210
газ; оливи
мастильні (бензин)
Код за ДК 016-2010
19.20.2
Вироби
2210
канцелярські,
паперові (папір
ксероксний) Код за
ДК 016-2010
17.23.1
Послуги щодо
2240
передавання даних
і повідомлень
(Послуги
стаціонарного
телефонного звязку
та інтернету) Код

56310грн.80коп.
(П’ятдесят шість
тисяч триста десять
грн. 80коп.)

7100грн. 00 коп. (Сім
тисяч сто грн 00 коп.)

2800грн. 00 коп. (Дві
тисячі вісімсот грн 00
коп)

9510 грн.00коп.
(Дев'ять тисяч п'ятсот
десять грн 00 коп)

за ДК 016-2010
61.10.1
Послуги щодо
2240
страхування
автотранспорту
(Страхування авто)
Код за ДК 016-2010
65.12.2
Збирання
2240
безпечних відходів,
непридатних для
вторинного
використання
(послуги зі збору,
вивозу та
захоронення
твердих побутових
відходів ТПВ) Код
за ДК 016-2010
38.11.2
Послуги щодо
2240
консультування
стосовно систем і
програмного
забезпечення
(Програмне
забезпечення
«Заробітна плата»)
Код за ДК 016-2010
62.02.2

300грн 00коп
(Триста грн 00коп)

2270грн 00коп. (Дві
тисячі двісті сімдесят
грн 00 коп)

16000 грн 00 коп
(Шістнадцять тисяч
грн 00 коп)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 02.01.2015 № 1.
Голова комітету з конкурсних
торгів
Секретар комітету з конкурсних
торгів

________________
(підпис)
М. П.
________________
(підпис)

Т.В.Хацько
(ініціали та прізвище)
О.В.Герасименко
(ініціали та прізвище)

