Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України 15.09.2014 № 1106
РІЧНИЙ ПЛАН
зі змінами на 2015рік
Відділ освіти Іваничівської райдержадміністрації 02141756

Код КЕКВ
(для
Очікувана вартість предмета закупівлі
бюджет
коштів)

Предмет закупівлі

1

2

3

Процедура
закупівлі

4

Орієнтовний
початок
проведення Приміти
процедури
закупівлі

5

6

10.71.1 Вироби хлібобулочні, кондитерські та
кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання 2230
(хліб, булочка) (ДК 016:2010 10.71.11-00.90)

437529,65 (Чотириста тридцять сім
Жовтень
тисяч п’ятсот двадцять дев’ять гривень
Відкриті торги
2014 року
65копійок) в тому числі ПДВ-72921,61
грн.

Проведені

Енергія електрична (ДК 016:2010 35.11.10-00.00) 2273

722929,68 (Сімсот двадцять дві тисячі Переговорна
дев’ятсот двадцять дев’ять гривень 68 процедура
копійок) в тому числі ПДВ-120488,28 закупівлі

Грудень
2014 року

Проведені

Газ природний, скраплений або в газоподібному
стані (природний газ) (ДК 016:2010 06.20.10- 2274
00.00)

3162517,27 (Три мільйони сто
Переговорна
шістнадцять тисяч п’ятсот сімнадцять
процедура
гривень 27 копійок) в тому числі ПДВзакупівлі
527086,21,00 грн.

Грудень
2014 року

Проведені

1

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин 2210
А-92, дизпаливо; олива моторна М-8В (або
еквівалент) олива моторна
15\У40 (або
еквівалент) (ДК 016:2010
19.20.21 -00.00,
19.20.23-00.00)
2282

35.30.12-00.00 Пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячої води (постачання
2271
теплової енергії) (ДК 016:2010 35.30.1200.00)

10.13.1 Консерви та готові страви з м’яса,
м’ясних субпродуктів чи крові (сосиска вищого
2230
ґатунку для харчування дітей шкільного віку)
(ДК 016:2010 10.13.14.-60.00)

10.11.1 «М’ясо великої рогатої худоби, свиней,
овець, кіз, коней та інших тварин родини
конячих, свіже чи охолоджене (м’ясо (свинина)
охолоджене (м’якуш, лопаткова частина) (ДК
016:201010.11.12.-90.00)

2230

10.51.3 Масло вершкове та молочні пасти (масло
вершкове, вагове, жирність не менше 72%) (ДК 2230
016:2010 10.51.30-50.00)

Грудень
2014 року

Закупівля на потреби
2015 року (очікувана
сума)
Відмінені з Відмінені
згідно п.1...30 ЗУ
«Про здійснення
державних
закупівель»

Грудень
2014 року

Проведені

Грудень
2014 року

Закупівля на потреби
2015 року (очікувана
сума)
Відмінені згідно
п.1...30 ЗУ «Про
здійснення державних
закупівель»

263391,40 (Двісті шістдесят три тисячі
Грудень
триста дев’яносто одна гривня 40
Відкриті торги
2014 року
копійок) в тому числі ПДВ-43898,57
грн.

Закупівля на потреби
2015 року (очікувана
сума)
Відмінені згідно
п.1...30 ЗУ «Про
здійснення державних
закупівель»

139070,88 (Сто тридцять дев’ять тисяч
Грудень
сімдесят гривень вісімдесят вісім
Відкриті торги
2014 року
копійок) в тому числі ПДВ-23178,48
грн.

Закупівля на потреби
2015 року (очікувана
сума)
Відмінені згідно
п.1...ЗО ЗУ «Про
здійснення державних
закупівель»

917500,00 (Дев’ятсот сімнадцять тисяч
п’ятсот гривень 00 копійок) в тому
числі ПДВ-152916,67 грн.
Відкриті торги
41000,00 (Сорок одна тисяча гривень 00
копійок) в тому числі ПДВ-6833,33

1344219,24 (Один мільйон триста сорок
Переговорна
чотири тисячі двісті дев’ятнадцять
процедура
гривень 24 копійки ) в тому числі
закупівлі
ПДВ- 224036,54 грн.

304118,96 (Триста чотири тисячі сто
вісімнадцять гривень 96 копійок) в
тому числі ПДВ-50686,49 грн.

Відкриті торги

2

10.20.1 Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи
заморожена (риба заморожена (хек без голови)
(ДК 016:2010 10.20.13-30.00)

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин
А-92, дизпаливо; олива моторна М-8В (або
еквівалент) олива моторна
15\¥40 (або
еквівалент) (ДК 016:2010
19.20.21 -00.00,
19.20.23-00.00)

2230

300433,00 (Триста тисяч чотириста
Грудень
тридцять три гривні 00 копійок) в тому Відкриті торги
2014 року
числі ПДВ-50072,17 грн.

2210

838960,00 (Вісімсот тридцять вісім
тисяч дев’ятсот шістдесят гривень 00
копійок) в тому числі ПДВ-139826,66
грн.
Відкриті торги

Грудень
2014 року

41000,00 (Сорок одна тисяча гривень 00
копійок) в тому числі ПДВ-6833,33
грн.

Закупівля на потреби
2015 року (очікувана
сума)
Відмінені згідно
П.1...30 ЗУ «Про
здійснення державних
закупівель»

Закупівля на потреби
2015 року (очікувана
сума)
Відмінені згідно
П.1...30 ЗУ «Про
здійснення державних
закупівель

2275

507000,00 (П’ятсот сім тисяч гривень
Січень
00 копійок) в тому числі ПДВ Відкриті торги
2015року
84500,00 грн.

Проведені

10.13.1 Консерви та готові страви з м’яса,
м’ясних субпродуктів чи крові (сосиска вищого
2230
ґатунку для харчування дітей шкільного віку)
(ДК 016:2010 10.13.14.-60.00)

310053,70 (Триста десять тисяч
Січень
п’ятдесят три гривні 70 копійок) в тому Відкриті торги
2015року
числі ПДВ 51675,62 грн

Проведені

10.11.1 «М’ясо великої рогатої худоби, свиней,
овець, кіз, коней та інших тварин родини
конячих, свіже чи охолоджене (м’ясо (свинина)
охолоджене (м’якуш, лопаткова частина) (ДК
016:201010.11.12.-90.00)

238922,64 (Двісті тридцять вісім тисяч
дев’ятсот двадцять дві гривні 57
Переговорна
копійок) в тому числі ПДВ - 39820,44 процедура
грн.

Проведені

19.20.1 Брикети, котуни й подібні види палива
(брикети торфові) ДК 016:2010 (19.20.13-00.00)

2230

Лютий 2015
року

з

172180,72 Сто сімдесят дві тисячі сто
Переговорна
вісімдесят гривень 72 копійки) в тому
процедура
числі ПДВ-28696,79 грн.

Лютий 2015
року

Проведені

2230

424726,96 Чотириста двадцять чотири
тисячі сімсот двадцять шість гривень 96 Переговорна
копійок) в тому числі ПДВ-70787,83 процедура
грн.

Лютий 2015
року

Проведені

2210

838995,58 (Вісімсот тридцять вісім
тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять
гривень 58 копійок) в тому числі ПДВ139832,59 грн.
Березень
2015 року

Проведені

10.51.3 Масло вершкове та молочні пасти (масло
вершкове, вагове, жирність не менше 72%) (ДК 2230
016:2010 10.51.30-50.00)

10.20.1 Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи
заморожена (риба заморожена (хек без голови)
(ДК 016:2010 10.20.13-30.00)

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин
А-92, дизпаливо; олива моторна М-8В (або
еквівалент) олива моторна
15\¥40 (або
еквівалент) (ДК 016:2010
19.20.21-00.00,
19.20.23-00.00)

Переговорна
процедура
2282

41000,00 (Сорок одна тисяча гривень 00
копійок) в тому числі П Д В ^ І§ ? р і^
гпм
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