ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
НА 2016 р.
Комунальний вищий навчальний заклад «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької
обласної ради код за ЄДРПОУ 22133718
(Найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для
Очікувана вартість
бюджетних предмета закупівлі
коштів)

1

2

3

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (09132000-3 Бензин
(бензин А-92, бензин А-95)

2210

199 867,50

20.52.1 Клеї (24910000-6 Клеї (клеї)

2210

50 000,00

22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. (39224000-8 Мітли, щітки
та інше господарське приладдя (господарське приладдя
пластмасове)

2210

9 313,50

23.31.1 Плитка та плити керамічні (44111000-1 Будівельні
матеріали (керамічна плитка)

2210

80 000,00

23.64.1 Розчини будівельні (44831000-4 Мастики, шпаклівки,
замазки (шпаклівка, ґрунтовка)

2210

50 000,00

26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (
30237000-9 Частини, аксесуари та приладдя до комп’ютерів
(процесор, плата, клавіатура, принтери, монітори)

2210

100 000,00

21.20.1 Ліки (33600000-6 Фармацевтична продукція (Лікарські
засоби для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту та
розладів обміну речовин, захворювань крові, органів
кровотворення та захворювань серцево-судинної системи,
дерматологічних захворювань, захворювань сечостатевої системи
та гормони, хвороб нервової системи та захворювань органів чуття,
хвороб дихальної системи, лікарські засоби різні)

2220

54 999,00

Процедура
закупівлі
4

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі
5

Примітки

6

01.11.7 Овочі бобові сушені (03212000-0 Картопля та сушені овочі
(горох, квасоля)

2230

2 000,00

01.13.1 Овочі листкові (03221000-6 Овочі (капуста)

2230

5 000,00

01.13.4 Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні (03221000-6
Овочі (цибуля)

2230

01.13.5 Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю
та інуліну (03212000-0 Картопля та сушені овочі (картопля)

2230

01.23.1 Плоди цитрусових культур (03222000-3 Фрукти і горіхи
(лимон, мандарин, апельсин)

2230

01.24.1 Яблука (03222000-3 Фрукти і горіхи (яблука)

2230

01.47.2 Яйця у шкаралупі, свіжі (03142000-8 Продукція
тваринництва (яйця курячі)

2230

10.11.1 М'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та
інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене 15111000-9
М’ясо великої рогатої худоби родини бикових (м'ясо)

2230

10.11.3 М'ясо заморожене та заморожені харчові субпродукти;
м'ясо та харчові субпродукти, інші (15111000-9 М’ясо великої
рогатої худоби родини бикових (печінка)

2230

10.12.1 М'ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене (15112000-6
М'ясо свійської птиці (м'ясо куряче)

2230

10.13.1 Консерви та готові страви з м'яса, м'ясних субпродуктів чи
крові (15130000-8 М’ясопродукти (ковбаса)

2230

10.20.1 Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена
(15221000-3 Морожена риба (риба)

2230

10.20.2 Риба, оброблена чи законсервована іншим способом; ікра
осетрових та замінники ікри (15233000-0 Риба в розсолі (продукція
рибна)

2230

5 000,00

10 000,00

10 000,00
10 000,00
20 000,00

60 000,00

40 000,00

20 000,00

15 000,00

10 000,00

5 000,00

10.32.1 Соки фруктові та овочеві (15321000-4 Фруктові соки
(фруктові соки)

2230

10.39.1 Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі
15331000-7 Оброблені овочі (консервація)

2230

10.39.2 Плоди й горіхи, оброблені та законсервовані (153320004Оброблені фрукти та горіхи (повидло, ізюм)

2230

10.51.1 Молоко та вершки, рідинні, оброблені (15511000-3 Молоко
(молоко)

2230

10.51.3 Масло вершкове та молочні пасти (15530000-2 Вершкове
масло (масло вершкове)

2230

10.51.4 Сир сичужний та кисломолочний сир (15542000-9 Свіжий
сир (сир, творог)

2230

10.51.5 Продукти молочні, інші (15550000-8 Молочні продукти різні
(кефір, ряжанка)

2230

10.61.2 Борошно зернових і овочевих культур; їхні суміші
(15612000-1 Борошно зернових та овочевих культур і супутня
продукція (борошно)

2230

10.61.3 Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових
культур (1560000-4 Продукція борошномельно-круп’яної
промисловості, крохмалі та крохмалепродукти (крупа)

2230

10.71.1 Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні,
нетривалого зберігання (15811000-6 Хлібопродукти (хліб)

2230

10.72.1 Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та кондитерські,
борошняні, тривалого зберігання (15820000-2 Сухарі та печиво;
пресерви з хлібобулочних і кондитерських виробів (печиво)

2230

10.82.1 Какао терте, какао-масло, жири й олія, какао-порошок
(15842000-2 Шоколад та цукрові кондитерські вироби (шоколад)

2230

10.83.1 Чай і кава, оброблені (15860000-4 Кава, чай та супутня
продукція (чай, кава)

2230

15 000,00

30 000,00

5 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

5 000,00

10 000,00

30 000,00

15 000,00

13 550,73

5 000,00

10.84.2 Прянощі, оброблені (15872000-1 Трави та спеції (спеції)

2230

10.89.1 Супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти; екстракти та
соки з м'яса, риби й водяних безхребетних (15898000-9 Дріжджі
(дріжджі)

2230

Грошова компенсація дітям, студентам, які мають статус сиріт

2230

33.12.2 Ремонтування та технічне обслуговування машин і
устатковання спеціальної призначеності (50532000-3 Послуги з
ремонту і технічного обслуговування електричної техніки,
апаратури та супутнього обладнання (ремонтування кухонного
обладнання)

2240

38.11.1 Збирання безпечних відходів, придатних для вторинного
використовування 90511000-2 (Послуги зі збирання сміття
(вивезення сміття)

2240

45.20.1 ТО та ремонтування автомобілів та мало вантажних
автотранспортних засобів (50112000-3 Послуги з ремонту і ТО
автомобілів (поточний ремонт автомобіля)

2240

61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень (642110008 Послуги громадського телефонного зв’язку (послуги телефоного
зв’язку, міжміського зв’язку)

2240

80.20.1 Послуги систем безпеки (79713000-5 Послуги з охорони
об’єктів та особистої охорони (небезпечна кнопка)

2240

81.29.1 Послуги щодо очищування, інші (90921000-9 Послуги з
дезінфікування та витравлювання (послуги з дезинфекції,
дезинсекції та дератизації)

2240

95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання
50312000-5 Технічне обслуговування і ремонт комп’ютерного
обладнання (регенерація, заміна картриджів, )

300,00

1 000,00

15 760,27

20 000,00

15 000,00

20 000,00

10 000,00

30 000,00

10 000,00

2240

40 000,00

35.11.1 Енергія електрична (09310000-5 Електрична енергія
(електрична енергія)

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
(09323000-9 Централізоване опалення (теплова енергія)

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

36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами
(65111000-4 Розподіл питної води (централізоване
водопостачання)

37.00.1 Послуги каналізаційні (90430000-0 Послуги з відведення
стічних вод (централізоване водовідведення)

2273

183 210,00

2271

143 700,00

2272

56 249,20

2272

29 916,00

2272

24 418,80

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 20 січня 2016р. № 1
Голова комітету
з конкурсних торгів
Секретар комітету
з конкурсних торгів

_______________
(підпис)
М. П.

Ю.В. Бріцина
(ініціали та прізвище)

_______________
(підпис)

А.В. Кельнік
(ініціали та прізвище)

