Річний план закупівель із змінами та доповненнями на 2016рік
Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради, 25675242
Предмет закупівлі

Код КЕКВ
( для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

1
10.71.1 Вироби хлібобулочні кондитерські та
кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання. Вироби
хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні,
нетривалого зберігання вироби хлібо булочні,
нетривалого зберігання, інші 10.71.11-00.90
01.13.5 Коренеплоди та бульби їстівні з високим
умістом крохмалю та інуліну
Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом
крохмалю та інуліну (картопля) 01.13.51-00.00
01.13.4 Овочі коренеплодні , цибулинні та
бульбоподібні. Овочі коренеплідні, цибулинні та
бульбоплідні , інші( з низьким умістом крохмалю та
інуліну) ( буряк столовий- 01.13.49.00.00) , цибуля01.13.43-00.00, морква та ріпа - 01.13.41-00.00 )
01.13.1 Овочі листкові
Овочі листкові 01.13.12-00.00
10.81.1 Цукор – сирець, тростинний і очищений
тростинний чи буряковий цукор ( сакароза ); маляса
Цукор-сирець, тростинний і очищений тростинний чи
буряковий цукор (сахароза); меляса 10.81.12.30.10
Цукор білий, кристалічний
10.11.1 М’ясо великої рогатої худоби, свиней, овець,
кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи
охолоджене
М'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней
та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене
10.11.11.90.00
10.12.1.Мясо свійської птиці, свіже чи охолоджене
15112000-6 М'ясо свійської птиці

2
2230

3

4
Відкриті торги

2230

1 641 848,0 грн.
(Один млн.. шістсот сорок одна тис. сто
тридцять сім грн.)

Відкриті торги

Грудень
2015 року

2230

1 658 768,0грн.
( Один млн.. шістсот п’ятдесят вісім тис.
сімсот шістдесят вісім грн.)

Відкриті торги

Грудень
2015 року

2230

1 391 000,0 грн.
( Один млн.. триста дев’яносто одна тис. грн. )
1 084 141,0 грн.
( Один млн. вісімдесят чотири тис. сто сорок
одна грн.)

Відкриті торги

Грудень
2015 року
Грудень
2015 року

2230

7 017 174,0 грн.
( Сім млн. сімнадцять тис. сто сімдесят
чотири грн..)

Відкриті торги

Грудень
2015 року

2230

Відкриті торги

Січень
2016 року

10.13.1 Консерви та готові страви з м’яса, м’ясних
субпродуктів чи крові. Ковбаси й подібні продукти з
м'яса , м'ясних субпродуктів чи крові, готові харчові
продукти , виготовлені на основі цих виробів ( крім
ковбас з печінки й готових страв)) 10.13.14.60.00

2230

1 802 596,0 грн.
(Один млн. вісімсот дві тис. п’ятсот
дев’яносто шість грн..)
1 804 391,0 грн.
( Один млн. вісімсот чотири тис. триста
дев’яносто одна грн..)

Відкриті торги

Грудень
2015 року

2230

2 427 739,0 грн.
( Два млн. чотириста двадцять сім тис. сімсот
тридцять дев’ять грн..)

Відкриті торги

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі
5
Грудень
2015 року

Примітка

6

10.20.1 Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи
заморожена
Риба морська, ціла, заморожена- 10.20.13.30.00, Філе
рибне, заморожене- 10.20.14.00.00.
10.51.1.Молоко та вершки, рідинні, оброблені.
Молоко та вершки, рідинні, оброблені 10.51.11.42.00

2230

3 810 094,0 грн.
( Три млн.. вісімсот десять тис. дев’яносто
чотири грн..)

Відкриті торги

Грудень
2015 року

2230

Відкриті торги

Грудень
2015 року

10.51.4 Сир сичужний та кисломолочний сир. Сир
сичужний та кисломолочний сир 10.51.40.30.00 Сир
свіжий (без визрівання), зокрема сир альбумінний і
кисломолочний. 10.51.40.70.00 Сир плавлений, не
тертий і не в порошку
10.51.3 Масло вершкове та молочні пасти
Масло вершкове та молочні пасти 10.51.30.30.00

2230

7 794 021,0 грн.
( Сім млн. сімсот дев’яносто чотири тис.
двадцять одна грн..)
5 089 692,0 грн.
( П’ять млн.. вісімдесят дев’ять тис.
шістсот дев’яносто дві грн..)

Відкриті торги

Грудень
2015 року

Відкриті торги

Грудень
2015 року

10.51.5 Продукти молочні інші. Продукти молочні інші
Кефір, сметана, йогурт й інші ферментовані продукти 10.51.52.41.00
01.24.1 Яблука. Яблука 01.24.10.00.00

2230

Відкриті торги

Грудень
2015 року

Відкриті торги

Грудень
2015 року

38.11.6 Послуги підприємств щодо перевезення
безпечних відходів. Послуги підприємств щодо
перевезення безпечних відходів 38.11.60-00.00

2240

3 395 049,0 грн.
( Три млн.. триста дев’яносто п’ять тис.
сорок дев’ять грн..)
1 215 635,0 грн.
( Один млн.. двісті п'ятнадцять тис.
шістсот тридцять п’ять грн.. )
1 581 984,0 грн.
(Один млн.. п’ятсот вісімдесят одна тис.
дев’ятсот вісімдесят чотири грн.. )
867 984,0грн.
(Вісімсот шістдесят сім тис. дев’ятсот
вісімдесят чотири грн..)

Відкриті торги

Грудень
2015 року

63 021 138,0грн
(Шістдесят три млн.. двадцять одна тис. сто
тридцять вісім грн..)
1 054 944, 0 грн.
(Один млн.. п’ятдесят чотири тис. дев’ятсот сорок
чотири грн.)
7 318 746,0 грн.
(Сім млн. триста вісімнадцять тис. сімсот орок
шість грн.)
1 223 737,0 грн.
(Один млн.. двісті двадцять три тис. сімсот
тридцять сім грн.)
1 850 277,0 грн.
(Один млн.. вісімсот п’ятдесят тис. двісті сімдесят
сім грн..)
5 406 460,0 грн.
(П’ять млн.. чотириста шість тис. чотириста
шістдесят грн..00 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі
Переговорна
процедура
закупівлі
Переговорна
процедура
закупівлі
Переговорна
процедура
закупівлі
Переговорна
процедура
закупівлі
Відкриті торги

Січень
2016 року

1 774 980,0 грн.
( Один млн. сімсот сімдесят чотири
дев’ятсот вісімдесят грн..)

Відкриті торги

Січень
2016 року

2230

2230

35.30.1
Пара та гаряча вода: постачання пари та гарячої води
09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція
36.00.2
Оброблення та розподілення води трубопроводами
65100000-4 Послуги з розподілу води та супутні послуги
35.11.1 Енергія електрична
09310000-5 Електрична енергія

2271

06.20.1 -Газ природний, скраплений або в газоподібному
стані 09123000-7 Природний газ.

2274

37.00.1Послуги каналізаційні 90400000-1 Послуги у сфері
водовідведення

2272

56.29.2- Послуги їдалень. 55510000-8 Послуги їдалень

2230

10.31.2 Соки фруктові та овочеві
15321000-4 Фруктові соки

2230

2272

2273

тис.

Січень
2016 року
Січень
2016 року
Січень
2016 року
Січень
2016 року
Січень
2016 року

10.39.2 Плоди й горіхи, оброблені за консервовані
15332000-4 Оброблені фрукти та горіхи

2230

10.41.2 Олії сирі
15421000-5 Рафіновані олії

2230

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

2230

10.61.3.Крупи, купка, гранули та інші продукти зерна
зернових культур.
15613000-8 Продукція із зерна зернових культур
10.51.1.Молоко та вершки, рідинні, оброблені.
15511000-3 Молоко

2230

10.51.4 Сир сичужний та кисломолочний сир.
15540000-5 Сирні продукти ( 15543300-9 твердий сир,
15542200-1 м’який сир )
10.51.3 Масло вершкове та молочні пасти
15530000-2 вершкове масло

2230

10.51.5 Продукти молочні інші. 15500000-3 Молочні
продукти

2230

01.47.2. Яйця у шкарлупі, свіжі. 03142000-8 Продукція
тваринництва. 03142500-3 Яйце

2230

10.81.1 Цукор – сирець, тростинний і очищений
тростинний чи буряковий цукор ( сакароза ); маляса
15831000-2 Цукор, 15831200-4 Цукор білий

2230

2230

2230

1 259 992,0 грн.
( Один млн. двісті п’ятдесят дев’ять тис.
дев’ятсот дев’яносто дві грн..)
436 468,0 грн.
( Чотириста тридцять шість тис. чотириста
шістдесят вісім грн..)
777 858,0 грн.
( Сімсот сімдесят сім тис. вісімсот п’ятдесят
вісім грн..)
571 137,0 грн.
(П’ятсот сімдесят одна тис. сто тридцять сім
грн. )
7 794 021,0 грн.
( Сім млн. сімсот дев’яносто чотири тис.
двадцять одна грн..)
5 089 692,0 грн.
( П’ять млн.. вісімдесят дев’ять тис.
шістсот дев’яносто дві грн..)
3 395 049,0 грн.
( Три млн.. триста дев’яносто п’ять тис.
сорок дев’ять грн..)
1 215 635,0 грн.
( Один млн.. двісті п'ятнадцять тис.
шістсот тридцять п’ять грн.. )
1 647 481,0 грн.
( Один млн. шістсот сорок сім тис.
чотириста вісімдесят одна грн..)
1 084 141,0 грн.
( Один млн. вісімдесят чотири тис. сто сорок
одна грн.)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _26.01.16 року _ №_ 13_
Голова комітету з конкурсних торгів ___Сичик К. І. ____
(прізвище, ініціали)

___________________
( підпис) МП

Секретар комітету з конкурсних торгів ___ Полюхович В.І
прізвище, ініціали)

_________________
( підпис) МП

Відкриті торги

Січень
2016 року

Відкриті торги

Січень
2016 року

Відкриті торги

Січень
2015 року

Відкриті торги

Лютий
2016 року

Відкриті торги

Січень
2016 року

Відкриті торги

Січень
2016 року

Відкриті торги

Січень
2016 року

Відкриті торги

Січень
2013 року

Відкриті торги

Лютий
2016 року

Відкриті торги

Січень
2016 року

