
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

ЗМІНИ ДО 
РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2016 рік

Відділ освіти Слов’янської міської ради
ЄДРПОУ 02142922

Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для

бюджетних
коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення

процедури закупівлі
Примітки

1 2 3 4 5 6
Код 35.30.1 Пара та

гаряча вода; постачання
пари та гарячої води
(пара та гаряча вода;
постачання пари та

гарячої води)

2271

7350100,60 (сім
мільйонів триста

п’ятдесят тисяч сто
грн., 60 коп.)

Відкриті торги Листопад 2015 року

Код 10.11.1 М’ясо
великої рогатої худоби,
свиней, овець, кіз, коней
та інших тварин родини

конячих, свіже чи
охолоджене (м’ясо

яловичини на кістці 1
категорії)

2230

1684800,00 (один
мільйон шістсот

вісімдесят чотири
тисячі вісімсот грн.,

00 коп.)

Відкриті торги Листопад 2015 року

Код 10.11.2
Субпродукти харчові

великої рогатої худоби,
свиней, овець, кіз, коней
та інших тварин родини

конячих, свіжі чи
охолоджені (печінка

яловичини)

2230
720000,00 (сімсот

двадцять тисяч грн.,
00 коп.)

Відкриті торги Листопад 2015 року

Код 10.12.2 М’ясо
свійської птицi,

заморожене (тушки
курей, заморожені)

2230

1452000,00 (один
мільйон чотириста
п’ятдесят дві тисячі

грн., 00 коп.)

Відкриті торги Листопад 2015 року

Код 10.13.1 Консерви та
готові страви з м’яса,

м’ясних субпродуктів чи
крові (сардельки вищого

або І ґатунку у
натуральній оболонці;
ковбаса варена вищого
або І гатунку; ковбаса

напівкопчена; консерви
м’ясні з яловичини).

2230

1283970,00 (один
мільйон двісті

вісімдесят три тисячі
дев’ятсот сімдесят

грн., 00 коп.)

Відкриті торги Листопад 2015 року



Код 10.20.1 Продукція
рибна, свіжа,

охолоджена чи
заморожена (риба

заморожена без голів
(хек); риба заморожена

без голів (минтай))

2230

1296000,00 (один
мільйон двісті

дев’яносто шість
тисяч грн., 00 коп.)

Відкриті торги Листопад 2015 року

Код 10.51.3 Масло
вершкове та молочні

пасти (масло вершкове,
72,5% жир.)

2230

1130500,00 (один
мільйон сто тридцять

тисяч п’ятсот грн.,
00 коп.)

Відкриті торги Листопад 2015 року

Код 10.41.5 Олії
рафіновані (олія
соняшникова)

2230
427500,00 (чотириста

двадцять сім тисяч
п’ятсот грн., 00 коп.)

Відкриті торги Листопад 2015 року

Код 10.51.1 Молоко та
вершки, рідинні,

оброблені (молоко рідке
не менше 2,5%жир.,

фасоване).

2230
650000,00 (шістсот

п’ятдесят тисяч грн.,
00 коп.)

Відкриті торги Листопад 2015 року

Код 10.51.4 Сир
сичужний та

кисломолочний сир (сир
сичужний твердий, 50%

жир., сир
кисломолочний, 9%

жир.)

2230
915500,00 (дев’ятсот

п’ятнадцять тисяч
п’ятсот грн., 00 коп.)

Відкриті торги Листопад 2015 року

Код 10.51.5 Продукти
молочні, інші (сметана
20% жир.; кефір 2,5%
жир.; ряженка 3,2%

жир.; молоко згущене
підсолоджене; молоко
згущене підсолоджене

варене)

2230

654600,00 (шістсот
п’ятдесят чотири

тисячі шістсот грн.,
00 коп.)

Відкриті торги Листопад 2015 року

Код 10.39.2 Плоди й
горіхи оброблені та

законсервовані
(повидло, сухофрукти,

родзинки)

2230

364180,00 (триста
шістдесят чотири

тисячі сто вісімдесят
грн., 00 коп.)

Відкриті торги Листопад 2015 року

Код 10.39.1 Продукти та
овочі, оброблені та
консервовані, крім

картоплі (томатна паста,
томати консервовані,
огірки консервовані,

зелений горошок, ікра
кабачкова, щавель

консервований, кабачки
консервовані).

2230
638000,00 (шістсот

тридцять вісім тисяч
грн., 00 коп.)

Відкриті торги Листопад 2015 року

Код 10.71.1 Вироби
хлібобулочні,

кондитерські та
кулінарні, борошняні,

нетривалого зберігання
(хліб житній; хліб
пшеничний; булка
поліпшена 100 гр.)

2230

1216431,00 (один
мільйон двісті

шістнадцять тисяч
чотириста тридцять
одна грн., 00 коп.)

Відкриті торги Листопад 2015 року

Код 10.32.1 Соки
фруктові та овочеві (сік

фруктовий; сік
томатний)

2230
429000,00 (чотириста

двадцять дев’ять
тисяч грн., 00 коп.)

Відкриті торги Листопад 2015 року

Код 10.61.3 Крупи,
крупка, гранули та інші

2230 540480,00 (п’ятсот
сорок тисяч

Відкриті торги Листопад 2015 року



продукти з зерна
зернових культур (крупа

гречана; крупа манна;
крупа вівсяна; крупа

ячмінна; крупа
пшенична; крупа
перлова; крупа

кукурузна; арновка;
пшоно)

чотириста вісімдесят
грн., 00 коп.)

Код 10.61.1 Рис
напівобрушений чи

повністю обрушений,
або лущений чи
дроблений (рис)

2230
287000,00 (двісті

вісімдесят сім тисяч
грн., 00 коп.)

Відкриті торги Листопад 2015 року

Код 10.72.1 Вироби
хлібобулочні, зниженої

вологості, та
кондитерські,

борошняні,тривалого
зберігання  (вафлі,

печиво; сухарі
паніровочні)

2230

322260,00 (триста
двадцять дві тисячі

двісті шістдесят грн.,
00 коп.)

Відкриті торги Листопад 2015 року

Код 10.81.1 Цукор-
сирець тростинний і

очищений тростинний
чи буряковий цукор
(сахароза); меляса

(цукор білий,
кристалічний; пудра

цукрова)

2230

941792,00 (дев’ятсот
сорок одна тисяча

сімсот дев’яносто дві
грн., 00 коп.)

Відкриті торги Листопад 2015 року

Код 10.61.2 Борошно
зернових і овочевих
культур; їхні суміші

(борошно в/г; борошно
1г).

2230

554450,00 (п’ятсот
п’ятдесят чотири
тисячі чотириста
п’ятдесят грн., 00

коп.)

Відкриті торги Листопад 2015 року

Код 01.47.2 Яйця у
шкарлупі, свіжі (яйце

куряче)
2230

700000,00 (сімсот
тисяч грн., 00 коп.)

Відкриті торги Листопад 2015 року

Код 01.13.5
Коренеплоди та бульби

їстівні з високим
умістом крохмалю та

інуліну (картопля;
картопля рання)

2230

829050,00 (вісімсот
двадцять дев’ять

тисяч п’ятдесят грн.,
00 коп.)

Відкриті торги Листопад 2015 року

Код 01.13.1 Овочі
листкові (капуста свіжа;

капуста рання)
2230

425500,00 (чотириста
двадцять п’ять тисяч
п’ятсот грн., 00 коп.)

Відкриті торги Листопад 2015 року

Код 01.13.4 Овочі
коренеплідні, цибулинні
та бульбоплідні (морква;

морква рання; цибуля
ріпчаста; цибуля рання;
буряк столовий; буряк

столовий ранній;
часник)

2230

412950,00 (чотириста
дванадцять тисяч

дев’ятсот п’ятдесят
грн., 00 коп.)

Відкриті торги Листопад 2015 року

Код 35.30.1 Пара та 
гаряча вода; постачання 
пари та гарячої води 
(Пара та гаряча вода; 
постачання пари та 
гарячої води)

2271

9142015,80 (дев’ять
мільйонів сто сорок

дві тисячі
п’ятнадцять грн., 80

коп.)

Переговорна
процедура

Грудень 2015 року

Код 35.30.1 Пара та 2272 18373,81 грн.
(вісімнадцять тисяч

Переговорна Грудень 2015 року

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=10.61.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=10.61.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=10.61.1


гаряча вода; постачання 
пари та гарячої води 
(Пара та гаряча вода; 
постачання пари та 
гарячої води)

триста сімдесят три
грн., 81 коп.)

процедура

Код 36.00.2 Обробляння
та розподіляння води 
трубопроводами 
(Обробляння та 
розподіляння води 
трубопроводами)

2272

1196963,90 грн.
(один мільйон сто
дев’яносто шість
тисяч дев’ятсот

шістдесят три грн.,
90 коп.)

Переговорна
процедура

Грудень 2015 року

Код 35.11.1 Енергія 
електрична (Енергія 
електрична)

2273

4394600,00 грн.
(чотири мільйони
триста дев’яносто

чотири тисячі
шістсот грн., 00 коп.)

Переговорна
процедура

Грудень 2015 року

Код 06.20.1 Газ 
природний, скраплений 
або в газоподібному 
стані (Газ природний, 
скраплений або в 
газоподібному стані)

2274

973443,01 (дев’ятсот
сімдесят три тисячі
чотириста сорок три

грн. 01 коп.)

Переговорна
процедура

Грудень 2015 року

01.13.5 -  Коренеплоди 
та бульби їстівні з 
високим умістом 
крохмалю та інуліну 
(03212100-1 Картопля) 
(картопля)

2230
522500,00 (п’ятсот
двадцять дві тисячі

п’ятсот грн., 00 коп.)

Відкриті торги січень 2016 року

01.13.1 -  Овочі листкові
(03221410-3 Капуста 
головчаста) (капуста 
головчаста)

2230
46800,00 (сорок

шість тисяч вісімсот
грн., 00 коп.)

Відкриті торги січень 2016 року

01.13.4 -  Овочі 
коренеплідні, цибулинні
та бульбоплідні 
(03221000-6 Овочі) 
(морква; цибуля; буряк 
столовий)

2230
445500,00 (чотириста

сорок п’ять тисяч
п’ятсот грн., 00 коп.)

Відкриті торги січень 2016 року

10.41.5 Олії рафіновані 
(15421000-5 Рафіновані 
олії) (олія соняшникова)

2230
337500,00 (триста
тридцять сім тисяч

п’ятсот грн., 00 коп.)

Відкриті торги березень 2016 року
Після

розірвання
основного
договору

10.51.4 Сир сичужний та
кисломолочний сир 
(15540000-5 Сирні 
продукти) (сир 
сичужний твердий, 50% 
жир., сир 
кисломолочний, 9% 
жир.)

2230
772500,00 (сімсот
сімдесят дві тисячі

п’ятсот грн., 00 коп.)

Відкриті торги березень 2016 року
Після

розірвання
основного
договору

Завершення  робіт  по
проекту  капітальний
ремонт ясла-садка
 №  26 по  вул. Ярослава
Мудрого, буд. 45
(вул. Урицького,
 буд. 45)
 м. Слов’янська, 

3132 1810202,00 (один
мільйон вісімсот

десять тисяч двісті
дві грн., 00 коп.)

Відкриті торги червень 2016 року



Донецької області.
(код  ДК  021:2015  -
45400000-1  Завершальні
будівельні роботи).
35.11.1 Енергія 
електрична (09310000-
5 Електрична енергія) 
(енергія електрична)

2273

220250,00 (двісті
двадцять тисяч двісті

п’ятдесят грн., 00
коп.)

Переговорна
процедура

червень 2016 року

58.11.1 Книжки 
друковані (22111000-1 
Шкільні підручники) 
(підручники для 4 і 7 
класу)

3110

261253,45 (двісті
шістдесят одна
тисяча двісті

п’ятдесят три грн.,
45 коп.)

Переговорна
процедура

липень 2016 року

35.30.1 Пара та гаряча 
вода; постачання пари 
та гарячої води 
(09320000-8 Пара, 
гаряча вода та пов’язана
продукція) (Пара та 
гаряча вода; постачання 
пари та гарячої води 
(постачання теплової 
енергії))

2271

6997065,00 (шість
мільйонів дев’ятсот
дев’яносто сім тисяч
шістдесят п’ять грн.,

00 коп.)

Відкриті торги серпень 2016 року

35.30.1 Пара та гаряча 
вода; постачання пари 
та гарячої води 
(09320000-8 Пара, 
гаряча вода та пов’язана
продукція) (надання 
послуг з 
централізованого 
опалення та постачання 
гарячої води)

2271

4065791,66 (чотири
мільйона шістдесят
п’ять тисяч сімсот

дев’яносто одна грн.,
66 коп.)

Переговорна
процедура

вересень 2016 року

35.30.1 Пара та гаряча 
вода; постачання пари 
та гарячої води 
(09320000-8 Пара, 
гаряча вода та пов’язана
продукція) (надання 
послуг з 
централізованого 
опалення та постачання 
гарячої води)

2272

34199,83 (тридцять
чотири тисячі сто
дев’яносто дев’ять

грн., 83 коп.)

Переговорна
процедура

вересень 2016 року

26.20.1 Машини 
обчислювальні, 
частини та приладдя 
до них (30200000-1 
Комп'ютерне 
обладнання та 
приладдя) (комп’ютер; 
принтер лазерний; 
принтер матричний; 
БФП 
(багатофункціональний 

3110 170000,00 (сто
сімдесят тисяч грн.,

00 коп.)

Відкриті торги листопад 2016 року



пристрій)

26.20.1 Машини 
обчислювальні, 
частини та приладдя 
до них (30200000-1 
Комп'ютерне 
обладнання та 
приладдя) (комп’ютер)

3110

3192840,00 (три
мільйони сто

дев’яносто дві тисячі
вісімсот сорок грн.,

00 коп.)

Відкриті торги жовтень 2016 року

31.09.1 Меблі, інші 
(39100000-3 Меблі)
(комплект: стіл 
учнівський, стільці 
учнівські)

2210

1320000,00 (один
мільйон триста

двадцять тисяч грн.,
00 коп.)

Відкриті торги жовтень 2016 року

31.00.1 Меблі для 
сидіння та їхні частини
(39100000-3 Меблі) 
(стільці учнівські; 
комплектуючі для 
стільців учнівських)

2210
341500,00 (триста
сорок одна тисяча

п’ятсот грн., 00 коп.)

Відкриті торги жовтень 2016 року

23.31.1 - Плитка та 
плити керамічні 
(44111000-1 Будівельні 
матеріали) 
(плитка для стін; плитка 
для підлоги)

2210
287200,00 (двісті

вісімдесят сім тисяч
двісті грн., 00 коп.)

Відкриті торги жовтень 2016 року

27.51.1 - Холодильники
та морозильники; 
машини пральні; 
електроковдри; 
вентилятори 
(39700000-9 Побутова 
техніка)
(холодильник; 
морозильна камера; 
пральна машина)

3110
539000,00 (п’ятсот
тридцять дев’ять

тисяч грн., 00 коп.)

Відкриті торги жовтень 2016 року

28.93.1 - Машини й 
устатковання для 
виробництва 
харчових 
продуктів і напоїв,
для переробляння 
тютюну, крім 
частин до них 
(42200000-8 
Машини для 
обробки продуктів
харчування, 
виробництва 
напоїв та обробки 
тютюну) 

(електрична піч; 
електрична м’ясорубка; 
духова шафа; 
електрична сковорода)

3110
838000,00 (вісімсот

тридцять вісім тисяч
грн., 00 коп.)

Відкриті торги жовтень 2016 року

27.51.2  Прилади 
електричні 
побутові, інші, н. 
в. і. у. (39700000-9 
Побутова техніка) 

(бойлер (водонагрівач))

2210
282000,00 (двісті

вісімдесят дві тисячі
грн., 00 коп.)

Відкриті торги листопад 2016 року

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.51.2
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27.51.1 - Холодильники
та морозильники; 
машини пральні; 
електроковдри; 
вентилятори 
(39700000-9 Побутова 
техніка)
(холодильник)

2210
3110

81500,00 (вісімдесят
одна тисяча п’ятсот

грн., 00 коп.)

Відкриті торги листопад 2016 року

24.20.1 - Труби, трубки,
порожнисті профілі, 
безшовні, зі сталі
 (44163000-0 Труби та 
арматура)
 (труба профільна 
20х20х2 (6м); труба 
профільна 40х40х2 (6м);
 труба профільна 
80х80х2 (6м))

2210

340387,80 (триста
сорок тисяч триста
вісімдесят сім грн.,

80 коп.)

Відкриті торги листопад 2016 року

Затверджений  рішенням  тендерного  комітету  від  09.11.2016 №  358;  09.11.2016  №360;
09.11.2016 №362; 10.112016 №365.

Голова тендерного комітету                                      І.М. Рубльовський

Секретар тендерного комітету                         З.І.Чернецька 
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	28.93.1 - Машини й устатковання для виробництва харчових продуктів і напоїв, для переробляння тютюну, крім частин до них (42200000-8 Машини для обробки продуктів харчування, виробництва напоїв та обробки тютюну)
	27.51.2  Прилади електричні побутові, інші, н. в. і. у. (39700000-9 Побутова техніка)

