ДОДАТОК
до річного плану закупівель
на 2016 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
Код за ДК 016-2010 2230
10.11.1 М'ясо
великої рогатої
худоби, свиней,
овець, кіз, коней та
інших тварин
родини конячих,
свіже чи охолоджене
(код за ДК 021:2015
15100000-9
Продукція
тваринництва, м’ясо
та м’ясопродукти)
Яловичина І
категорії без кістки
охолоджена,
свинина І категорії
без кістки
охолоджена
Код за ДК 016-2010 2230
10.12.2 м’ясо
свійської птиці,
заморожене(код за
ДК 021:2015
15112000-6 м'ясо
свійської птиці)
Тушки курей
бройлерів І
категорії,
заморожені, патрані
Сухофрукти,
2230
повидло код за ДК
за 016-2010 10.39.2
плоди,горіхи
оброблені та
законсервовані код
(код за ДК
021:201515332200-6
джеми та
мармелади; фруктові
желе; фруктові чи
горіхові пюре та
пасти 15332410-1
сухофрукти)
сухофрукти,
повидло)
Сарделі вищого
2230
гатунку, в
натуральній

Процедура
закупівлі

3
4
199 945грн.00коп.
(Сто дев’яносто
дев’ять тисяч
дев’ятсот сорок п’ять
грн. 00коп.)

199 969грн.00 коп.
(Сто дев’яносто
девять тисяч
дев’ятсот шістдесят
дев’ять грн. 00коп.)

43280 грн. 00коп.
(Сорок три тисячі
двісті вісімдесят грн.
00коп.)

199960 грн.00 коп.
(Сто дев’яносто
дев’ять тисяч

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі
5

Примітки

6

оболонці Код за ДК
за 016-2010 10.13.1
Консерви та готові
страви з м’яса,
м’ясних
субпродуктів чи
крові (код за ДК
021:2015 151300008 м´ясопродукти)
Код за ДК 016-2010 2230
10.51.5 Продукти
молочні, інші. (код
за ДК 021:2015
15500000-3 молочні
продукти)молоко
згущене незбиране з
цукром без
рослинних домішок,
жирн.8,5% сметана
жирн.21%,кефір
жирн.2,5 %
Код за ДК 016-2010 2230
10.20.1 Продукція
рибна, свіжа,
охолоджена чи
заморожена
(10.20.11-00.00 Філе
рибне, інше м'ясо
риб (перероблене на
фарш чи не
перероблене), свіже
чи охолоджене (Код
за ДК 021:2015
15221000-3
морожена риба )
(Риба
свіжеморожена хек,
патрана, без голови,)
Код за ДК 016-2010 2230
10.51.3 Масло
вершкове та молочні
пасти (Код за ДК
021:2015 15530000-2
вершкове масло)
Масло вершкове
жирн. 72,5% без
додавання
рослинних жирів
Молоко коров’яче, 2230
пастеризоване,
жирністю 2,5% Код
за ДК 016-2010
10.51.1. молоко та
вершки, рідинні,
оброблені (код за ДК
021:2015 15511000-4
пастеризоване
молоко)
Код за ДК 016-2010 2230
10.51.4 Сир
сичужний та
кисломолочний сир

дев’ятсот шістдесят
грн. 00 коп.)

199960 грн.00 коп.
(Сто дев’яносто
дев’ять тисяч
дев’ятсот шістдесят
грн. 00 коп.)

199980 грн.00 коп.
(Сто дев’яносто
дев’ять тисяч
дев’ятсот вісімдесят
грн. 00 коп.)

199990 грн.00 коп.
(Сто дев’яносто
дев’ять тисяч
дев’ятсот девяносто
грн. 00 коп.)

123100 грн. 00 коп
(сто двадцять три
тисячі сто грн. 00
коп.)

199980 грн.00 коп.
(Сто дев’яносто
дев’ять тисяч
дев’ятсот вісімдесят

(код за ДК 021:2015
15544000-3 твердий
сир, 15542200-1
м´який сир) Сир
твердий
«Російський» (жирн.
50%), сир
кисломолочний
(жирн. 9%)
Рис код за ДК за
2230
016-2010 10.61.1
Рис напівобрушений
чи повністю
обрушений, або
лущений чи
дроблений (код за
ДК 021:2015
15614000-5 рис
оброблений)
Борошно пшеничне 2230
код за ДК за 0162010 10.61.2
Борошно зернових і
овочевих культур;
їхні суміші (код за
ДК 021:2015
15612100-2 борошно
пшеничне)
Олія соняшникова 2230
код за ДК за 0162010 10.41.5 (Олії
рафіновані (код за
ДК 021:2015
15421000-5
рафіновані олії)
Горох код за ДК за 2230
016-2010 01.11.7
Овочі бобові сушені
(код за ДК 021:2015
03212213-6 горох
сушений)
Капуста білокачанна 2230
код за ДК 016-2010
01.13.1 Овочі
листкові (код за ДК
021:2015 03221410-3
капуста качанна
Картопля код за ДК 2230
016-2010 01.13.5
коренеплоди та
бульби їстівні з
високим умістом
крохмалю та інуліну
(код за ДК 021:2015
03212100-1
картопля)
Цибуля, морква,
2230
буряк Код за ДК за
016-2010 01.13.4
овочі корнеплодні,
цибулинні і

грн. 00 коп.)

72000грн.00 коп.
(сімдесят дві тисячі
грн. 00коп.)

60600 грн. 00коп.
(шістдесят тисяч
шістсот грн. 00 коп.)

122300грн.00коп.
(сто двадцять дві
тисячі триста
грн.00коп.)

19653.00коп
(дев’ятнадцять тисяч
шістсот п’ятдесят
три грн. 00коп.)

70200 грн.00коп.
(сімдесят тисяч
двісті грн. 00коп.)

199990 грн.00коп.
(сто дев’яносто
дев’ять тисяч
дев’ятсот дев’яносто
грн. 00коп.)

154600грн.00коп.
(сто п’ятдесят
чотири тисячі
шістсот грн.
00коп.коп. )

бульбоплідні (код за
ДК 021:2015
03221113-1
цибуля,03221112-4
морква, 03221111-7
буряк)
Яйце куряче код за 2230
ДК за 016-2010
01.47.2 Яйця у
шкаралупі, свіжі
((код за ДК
021:2015 031425003 яйця)
Макарони код за ДК 2230
за 016-2010 10.73.1
Макарони, локшина,
кускус і подібні
борошняні вироби
(код за ДК 021:2015
15850000-1
макаронні вироби)
Цукор код за ДК за 2230
016-2010 10.81.1
цукор (код за ДК
021:2015 15831000-2
цукор цукор)
Чай, кавовий напій 2230
код за ДК 016-2010
10.83.1 Чай кава
оброблені (код за ДК
021:2015 15863200-7
чорний
чай,15861200-3 кава
без кофеїну)
Сіль код за ДК за
2230
016-2010 10.84.3
сіль харчова (код за
ДК 021:2015
15872400-5 сіль)
Дріжджі код за ДК 2230
за 016-2010 10.89.1
дріжджі (код за ДК
021:2015 15898000-9
дріжджі)
Томатна паста, ікра 2230
кабачкова, огірки
консервовані,томати
консервовані,
кабачки
консервовані код за
ДК за 016-2010
10.39.1 Плоди та
овочі оброблені та
закансервовані, крім
картоплі (код за ДК
021:2015 15331400-1
овочеві пресерви
та/або консерви,
15331423-8
консервовані
помідори)

140000грн.00коп.
(Сто сорок тисяч грн.
00коп.)

96718грн.00коп.
(дев’яносто шість
тисяч сімсот
вісімнадцять грн.
00коп.)

199980грн.00 коп.
(сто дев’яносто
дев’ять тисяч
дев’ятсот вісімдесят
грн. 00коп.)
30928 грн.00коп.
(тридцять тисяч
дев’ятсот двадцять
вісім грн.00коп.)

3000грн. 00коп. (три
тисячі грн. 00 коп.)

2000грн. 00коп. (дві
тисячі грн. 00коп.)

199990 грн. 00 коп
(сто дев’яносто
дев’ять тисяч
дев’ятсот девяносто
грн. 00 коп.)

Вафлі «Артек»,
2230
пряник, печиво
пісочне, сухарі
панірувальні код за
ДК за 016-2010
10.72.1 Вироби
хлібобулочні,
зниженої вологості,
та кондитерські,
борошняні,
тривалого
зберігання (код за
ДК 021:2015
158212000-3
хлібобулочні та
кондитерські
вироби, 15821200-1
солодке
печиво,15830000-5
сухарі)
Крупа гречана,
2230
пшоно, крупа
«Артек», крупа
манна, крупа
перлова код за ДК за
016-2010 -10.61.3.
крупи, крупка,
гранули та інші
продукти з зерна
зернових культур
(код за ДК 021:2015
15613000-8
продукція із зерна
зернових культур)
Код за ДК 016-2010 2230
10.71.1 Вироби
хлібобулочні,
кондитерські та
кулінарні,
борошняні
нетривалого
зберігання Код за
ДК 021:2015
15810000-9
хлібопродукти) (
Хліб пшеничний (с
борошна вищого
ґатунку, булка
здобна)
Бензин А-95 код за
2210
ДК 016-2010 19.20.2.
Паливо рідинне та
газ; оливи мастильні
(Код за ДК 021:2015
09132000-3-бензин)
Обробляння та
2272
розподіляння води
трубопроводами
(послуги з
централізованого
водопостачання)
Код за ДК 016-2010

199960 грн. 00 коп.
(сто дев’яносто
дев’ять тисяч
дев’ятсот шістдесят
грн 00 коп)

199990 грн. 00 коп.
(сто дев’яносто
дев’ять тисяч
дев’ятсот дев’яносто
грн. 00 коп.)

199990 грн. 00 коп.
(сто дев’яносто
дев’ять тисяч
дев’ятсот дев’яносто
грн. 00 коп.)

30879,50 (Тридцять
тисяч вісімсот
сімдесят дев’ять грн.
50 коп.)

114 263,00 (Сто
чотирнадцять тисяч
двісті шістдесят три
грн. 00 коп.)

36.00.2 (Код за ДК
021:2015 65100000-4
Послуги з розподілу
води та супутні
послуги
Вироби
канцелярські,
паперові (папір
ксероксний) Код за
ДК 016-2010 17.23.1
(Код за ДК 021:2015
22900000- 9
Друкована
продукція різна)
Вугілля кам’яне код
за ДК 016-2010
05.10.1 (Вугілля
кам’яне )(Код за ДК
021:2015 091111001 - вугілля
(відшкодування )
Код за ДК 016-2010
26.20.1. Машини
обчислювальні,
частини та
приладдя до них
(Код за ДК 021:2015
30152000-9 –
Частини та приладдя
до друкарських
машинок) чорнильні
картриджі,
накопичувальна
техніка
Послуги щодо
передавання даних і
повідомлень
(Послуги
стаціонарного
телефонного звязку
та інтернету) Код за
ДК 016-2010 61.10.1
(Код за ДК 021:2015
32412000-4
телекомунікаційні
мережі)
Фарби та лаки, інші,
та пов'язана з ними
продукція; барвники
художні та
друкарські чорнила
(Фарба для
картриджей)
Код за ДК 016-2010
20.30.2 (Код за ДК
021:2015 226100009- Друкарська
фарба)
(Доставка
підручників) Код за
ДК 016-2010 52.29.2

2210

32858,5 (Тридцять
дві тисячі вісімсот
п’ятдесят вісім грн.
50 коп.)

2275

63700,00 (Шістдесят
три тисячі сімсот
грн. 00 коп)

2210

2867,00 (Дві тисячі
вісімсот шістдесят
сім грн. 00 коп)

2240

42 900,00 (Сорок дві
тисячі дев’ятсот грн.
00 коп.)

2210

1200 грн 00коп (Одна
тисяча двісті грн 00
коп)

2240

30 000грн 00 коп.
(Тридцять тисяч грн.
00 коп)

Послуги допоміжні
щодо
транспортування,
інші, н. в. і. у. (Код
за ДК 021:2015
60100000-9 –
послуги з
автомобільних
перевезень)
Послуги зі збору,
вивозу та
захоронення твердих
побутових відходів
ТПВ) Код за ДК 0162010 38.11.2
Збирання безпечних
відходів,
непридатних для
вторинного
використання. (Код
за ДК 021:2015
63100000-0 –
послуги з обробки та
зберігання вантажів)
Печатки та штампи
Код за ДК 016-2010
32.99.1 Убори
наголовні захисні;
ручки для писання
та олівці, дошки,
штемпелі для
датування,
опечатування та
нумерування;
стрічки до
друкарських
машинок,
штемпельні
подушечки (Код за
ДК 021:2015
30192000-1- офісне
приладдя)
Програмне
забезпечення
«Заробітна плата» ,
Програмне
забезпечення
«Місцевого
бюджету» Код за
ДК 016-2010 62.02.2
Послуги щодо
консультування
стосовно систем і
програмного
забезпечення (Код за
ДК 021:2015
72267100-0
Обслуговування
програмного
забезпечення)
Заправка і ремонт
картриджа) Код за

2240

17 550,00
(Сімнадцять тисяч
п’ятсот п’ятдесят
грн. 00 коп.)

2210

1200,00 (Одна тисяча
двісті грн. 00 коп.)

2240

19940 грн.00 коп.
(дев’ятнадцять тисяч
дев’ятсот сорок грн..
00 коп.)

2240

12583 грн. 00 коп
(Дванадцять тисяч

ДК 016-2010
95.11.1Ремонтування
комп'ютерів і
периферійного
устаткування (Код
за ДК 021:2015
50310000-1 –
технічне
обслуговування і
ремонт офісної
техніки)
Журнали та
періодичні видання
друковані (Підписка
на періодичні
видання) Код за ДК
016-2010
58.14.1(Код за ДК
021:2015 222000002- Газети, періодичні
спеціалізовані та
інші періодичні
видання і журнали)
Код за ДК 016-2010
49.39.1.
Послуги
міжміського та
спеціального
пасажирського
наземного
транспорту за
розкладом
(перевезення
організованої групи
учнів) (Код за ДК
021:2015 60130000-8
Послуги
спеціалізованих
автомобільних
перевезень
пасажирів )
Миючі засоби Код за
ДК 016-2010
20.41.32
Мило, засоби мийні
та засоби для
чищення (Код за ДК
021:2015 39830продукти для
чищення, 398310006 мийні засоби)

п’ятсот вісімдесят
три грн. 00 коп.)

2210

8724,00 (Вісім тисяч
сімсот двадцять
чотири грн. 00 коп.)

2240

178 681,00 (Сто
сімдесят вісім тисяч
шістсот вісімдесят
одна грн. 00 коп.)

2210

11335,00
(Одинадцять тисяч
триста тридцять
п’ять грн. 00 коп.)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 05.01.2016 №1
Голова комітету з конкурсних
торгів
Секретар комітету з конкурсних
торгів

________________
(підпис)
________________
(підпис)

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

