ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

Зміни до додатка до
РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
Відділ освіти Слов’янської міської ради
ЄДРПОУ 02142922

Предмет закупівлі

1

Код КЕКВ (для
Очікувана вартість
бюджетних
предмета закупівлі
коштів)
2

3

Процедура
закупівлі
4

Орієнтовний
початок
проведення Примітки
процедури
закупівлі
5
6

2271

560549,80 (п’ятсот
шістдесят тисяч
п’ятсот сорок
дев’ять грн..)

20%

М’ясо великої рогатої худоби,
свиней, овець, кіз, коней та інших
тварин родини конячих, свіже чи
охолоджене.

2230

135595,84 (Сто
тридцять п’ять
тисяч п’ятсот
дев’яносто п’ять
грн. 84 коп.)

20%

Субпродукти харчові великої
рогатої худоби, свиней, овець, кіз,
коней та інших тварин родини
конячих, свіжі чи охолоджені

2230

32048,72 (Тридцять
дві тисячі сорок
вісім грн. 72 коп.)

20%

Пара та гаряча вода; постачання
пари та гарячої води

М’ясо свійської птицi, заморожене

2230

Консерви та готові страви з м’яса,
м’ясних субпродуктів чи крові

2230

Продукція рибна, свіжа,
охолоджена чи заморожена

2230

Масло вершкове та молочні пасти

2230

Молоко та вершки, рідинні,
оброблені

2230

Сир сичужний та кисломолочний
сир

2230

Продукти молочні, інші

2230

117819,72 (сто
сімнадцять тисяч
вісімсот
дев’ятнадцять грн.
72 коп.)
131344,50 (сто
тридцять одна
тисяча триста сорок
чотири грн. 50 коп.)
102486,97 (сто дві
тисячі чотириста
вісімдесят шість
грн. 97 коп.)
136201,00 (сто
тридцять шість
тисяч двісті одна
грн.)
67251,00 (шістдесят
сім тисяч двісті
п’ятдесят одна грн.)
78061,27 (сімдесят
вісім тисяч
шістдесят одна грн.
27 коп.)
64380,80 (шістдесят
чотири тисячі
триста вісімдесят
грн. 80 коп.)

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Плоди й горіхи оброблені та
законсервовані

2230

Крупи, крупка, гранули та інші
продукти з зерна зернових культур

2230

Борошно зернових і овочевих
культур; їхні суміші

2230

Яйця у шкарлупі, свіжі

2230

Коренеплоди та бульби їстівні з
високим умістом крохмалю та
інуліну

2230

Овочі листкові

2230

Овочі коренеплідні, цибулинні та
бульбоплідні

2230

Риба, оброблена чи законсервована
іншим способом; ікра осетрових та
замінники ікри

2230

Маргарин

2230

Супи, яйця, дріжджі та інші харчові
продукти; екстракти та соки з
м’яса, риби й водяних
безхребетних

2230

Макаронні вироби неварені

2230

Рис напівобрушений, або лущений
чи дроблений

2230

Шоколад і цукрові кондитерські
вироби

2230

Сіль харчова

2230

Насіння олійних культур

2230

Прянощі, оброблені

2230

Крохмаль і крохмалепродукти

2230

Елементи хімічні

2230

Оцет

2230

35507,44 (тридцять
п’ять тисяч п’ятсот
сім грн. 44 коп.)
53385,60 (п’ятдесят
три тисячі триста
вісімдесят п’ять
грн. 60 коп.)
54855,50 (п’ятдесят
чотири тисячі
вісімсот п’ятдесят
п’ять грн. 50 коп.)
64016,70 (шістдесят
чотири тисячі
шістнадцять грн. 70
коп.)
101487,20 (сто одна
тисяча чотириста
вісімдесят сім грн.
20 коп.)
19032,70
(дев’ятнадцять
тисяч тридцять дві
грн. 70 коп.)
38425,90 (тридцять
вісім тисяч
чотириста двадцять
п’ять грн. 90 коп.)
2415,00 (дві тисячі
чотириста
п’ятнадцять грн.)
10133,38 (десять
тисяч сто тридцять
три грн. 38 коп.)
7390,00 (сім тисяч
триста дев’яносто
грн.)
24937,50 (двадцять
чотири тисячі
дев’ятсот тридцять
сім грн. 50 коп.)
24972,75 (двадцять
чотири тисячі
дев’ятсот сімдесят
дві грн. 75 коп.)
5444,00 (п’ять
чотириста сорок
чотири грн.)
3825,00 (три тисячі
вісімсот двадцять
п’ять грн.)
13860,00
(тринадцять тисяч
вісімсот шістдесят
грн.)
737,00 (сімсот
тридцять сім грн.)
2700,00 (дві тисячі
сімсот грн.)
690,00 (шістсот
дев’яносто грн.)
287,38 (двісті
вісімдесят сім грн.
38 коп.)

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Какао порошок без додання цукру

2230

Чай і кава оброблені

2230

Горох сушений

2230

Плоди цитрусових культур

2230

Банани, плантанні й подібні плоди

2230

Яблука

2230

16352,50
(шістнадцять тисяч
триста п’ятдесят
дві грн. 50 коп.)
4653,00 (чотири
тисячі шістсот
п’ятдесят три грн.)
6829,20 (шість
тисяч вісімсот
двадцять дев’ять
грн. 20 коп.)
8700,00(вісім тисяч
сімсот грн.)
3996,00 (три тисячі
дев’ятсот
дев’яносто шість
грн.)
16374,00
(шістнадцять тисяч
триста сімдесят
чотири грн.)

М’ясо великої рогатої худоби,
свиней, овець, кіз, коней та інших
тварин родини конячих, свіже чи
охолоджене.

2230

119980,00 (сто
дев’ятнадцять
тисяч дев’ятсот
вісімдесят грн.)

Субпродукти харчові великої
рогатої худоби, свиней, овець, кіз,
коней та інших тварин родини
конячих, свіжі чи охолоджені

2230

49200,00 (сорок
дев’ять тисяч двісті
грн.)

М’ясо свійської птицi, заморожене

2230

Консерви та готові страви з м’яса,
м’ясних субпродуктів чи крові

2230

Масло вершкове та молочні пасти

2230

Олії рафіновані

2230

Молоко та вершки, рідинні,
оброблені

2230

Сир сичужний та кисломолочний
сир

2230

Продукти молочні, інші

2230

Плоди й горіхи оброблені та
законсервовані

2230

Продукти та овочі, оброблені та
консервовані, крім картоплі

2230

Вироби хлібобулочні, кондитерські

2230

119550,00 (сто
дев’ятнадцять
тисяч п’ятсот
п’ятдесят грн.)
119190,00 (сто
дев’ятнадцять
тисяч сто
дев’ятнадцять грн.)
117600,00 (сто
сімнадцять тисяч
шістсот грн.)
22400,00 (двадцять
дві тисячі
чотириста грн.)
70310,00 (сімдесят
тисяч триста десять
грн.)
80520,00
(вісімдесят тисяч
п’ятсот двадцять
грн.)
68900,00 (шістдесят
вісім тисяч
дев’ятсот грн.)
12368,60
(дванадцять тисяч
триста шістдесят
вісім грн. 60 коп.)
96660,00
(дев’яносто шість
тисяч шістсот
шістдесят грн.)
119831,50 (сто

та кулінарні, борошняні,
нетривалого зберігання

Соки фруктові та овочеві

2230

Крупи, крупка, гранули та інші
продукти з зерна зернових культур

2230

Виробу хлібобулочні, зниженої
вологості, та кондитерські,
борошняні,тривалого зберігання

2230

Цукор-сирець тростинний і
очищений тростинний чи
буряковий цукор (сахароза); меляса

2230

Борошно зернових і овочевих
культур; їхні суміші

2230

Яйця у шкарлупі, свіжі

2230

Коренеплоди та бульби їстівні з
високим умістом крохмалю та
інуліну

2230

Овочі листкові

2230

Овочі коренеплідні, цибулинні та
бульбоплідні

2230

Вироби хлібобулочні, кондитерські
та кулінарні, борошняні,
нетривалого зберігання

2230

дев’ятнадцять
тисяч вісімсот
тринадцять одна
грн. 50 коп.)
39120,00 (тридцять
дев’ять тисяч сто
двадцять грн.)
21023,60 (двадцять
одна тисяча
двадцять три грн.
60 коп.)
31220,00 (тридцять
одна тисяча двісті
двадцять грн.)
99981,90
(дев’яносто дев’ять
тисяч дев’ятсот
вісімдесят одна грн.
90 коп.)
24536,00 (двадцять
чотири тисячі
п’ятсот тридцять
шість грн.)
57460,00 (п’ятдесят
сім тисяч чотириста
шістдесят грн.)
70740,00 (сімдесят
тисяч сімсот сорок
грн.)
16650,00
(шістнадцять тисяч
шістсот п’ятдесят
грн.)
26880,00 (двадцять
шість тисяч
вісімсот вісімдесят
грн.)
113453,40 (сто
тринадцять тисяч
чотириста п'ятдесят
три грн. 40 коп.)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 03.03.2015р. № _53 _.

Голова комітету з конкурсних торгів

Овчаренко В.М.

Секретар комітету з конкурсних торгів

Землянська Д.Н.

