Зміни до додатку до річного плану
на 2016 рік
Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради, 25675242
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ ( для
Процедура
Очікувана вартість предмета закупівлі
бюджетних коштів
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітка

Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні
вироби, код 10.73.1

2230

114001,50 (Сто чотирнадцять тис. одна
грн. 50 коп.)

Рис напівобрушений чи повністю обрушений
або лущений чи дроблений, код 10.61.1

2230

114644 (Сто чотирнадцять тис. шістсот
сорок чотири грн. 00 коп.)

Кава і чай оброблені, код 10.83.1

2230

107720,11 ( Сто сім тис. сімсот двадцять
грн.11 коп.)

Шоколад і цукрові кондитерські вироби, код
10.82.2

2230

40962,55 ( Сорок тис. дев'ятсот шістдесят
дві грн.55 коп.)

Сіль харчова, код10.84.3

2230

22740,70 (Двадцять дві тис. сімсот сорок
грн. 70 коп.)

Супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти;
екстракти та соки з м'яса, риби й водяних
безхребетних, код 10.89.1

2230

4550,50( Чотири тис. п'ятсот п'ятдесят
грн. 50 коп.)

Продукція тваринна, інша, 01.49.2

2230

70005,60 ( Сімдесят тис.п*ять грн. 60
коп.)

Прянощі оброблені, код 10.84.2

2230

2826,80 ( Дві тис. вісімсот двадцять
шість грн. 80 коп.)

Какао терте, какао- масло, жири й олія, какао порошок, код 10.82.1

2230

76999,55 ( Сімдесят шість тис. дев'ятсот
дев'яносто дев'ять грн. 55 коп.)

Овочі бобові сушені, код 01.11.7

2230

43668,69 ( Сорок три тис.шістсот
шістдесят вісім грн. 69 коп.)

Плоди тропічних і субтропічних культур, код
01.22.1

2230

96878 (Дев'яносто шість тис. вісімсот
сімдесят вісім грн. 00 коп.)

Культури овочеві плодоносні інші , код 01.13.3

2230

19998 ( Дев'ятнадцять тис. дев'ятсот
дев'яносто вісім грн. 00 коп.)

Соки фруктові та овочеві, код 10.32.1

2230

98947,69 (Дев'яносто вісім тис. дев'ятсот
сорок сім грн. 69 коп.)

Овочі листкові, код 01.13.1

2230

98767,41 (Дев'яносто вісім тис. сімсот
шістдесят сім грн. 41 коп.)

Овочі коренеплодні , цибулинні та бульбоплідні,
код 01.13.4

2230

Яблука, код 01.24.1

2230

96213,60 (Дев'яносто шість тис. Двісті
тринадцять грн. 60 коп.)
95847,01 (Дев'яносто п*ять тис. вісімсот
сорок сім грн. 01 коп.)

2230

96799,83(Дев'яносто шість тис. сімсот
дев'яносто дев'ять грн. 83 коп.)

Овочі листові, код 01.13.1

2230

14530 ( Чотирнадцять тис. п'ятсот
тридцять грн. 00 коп. )

Додаткові кошти

Овочі коренеплодні, цибулинні та бульбоплідні,
код 01.13.4

2230

69621,78 ( Шістдесят дев'ять тис. шістсот
двадцять одна грн. 78 коп.)

Додаткові кошти

Коренеплоди та бульби їстівні з високим вмістом
крохмалю та інуліну, код 01.13.5

2230

199899,62 ( Сто дев'яносто дев'ять тис.
вісімсот дев'яносто дев'ять грн. 62 коп.)

Додаткові кошти
( 99800,00 грн. )

Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна
зернових культур, код 10.61.3

2230

116245,86 (Сто шістнадцять тис. двісті
сорок п*ять грн. 86 коп.)

Яйця у шкарлупі, свіжі, код 01.47.2

2230

148946,40 ( Сто сорок вісім тис. дев'ятсот
сорок шість грн. 40 коп.)

Плоди цитрусових культур, код 01.23.1

Голова комітету з конкурсних торгів

К. І. Сичик

