Зміни до річного плану закупівель на 2015 рік
Київського національного університету імені Тараса Ш евченка
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02070944

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для
бюджетних
кош тів)

О чікувана вартість
предмета закупівлі

Орієнтовний
початок
Процедура
проведення
закупівлі
процедури
закупівлі

РОЗДІЛ №1 ТОВАРИ:
код 10.51.3 - масло вершкове та молочні пасти (масло солодко
вершкове Селянське 73% фас 200 г.; масло Селянське 72,5%
(10.51.30-30.00)
код 10.39.2 - плоди й горіхи, оброблені та законсервовані
(Ананас консервований 580 г.; вишня морожена; джем Верес
650 г.; журавлина морожена; курага; персик консервований
850 г.; повидло вагове в асортименті; родзинки; смородина
морожена; сухофрукти ; чорнослив) (10.39.21-00.00; 10.39.2230.00; 10.39.22-90.00; 10.39.25-10.00; 10.39.25-20.00; 10.39.2550.00)
код 10.11.5 - жири великої рогатої худоби, овець, кіз і свиней
(Сало кускове просмажене товщиною 3-6 см ТУ У 46.38.02995, ТУ У 15.1 .-35973587-001 -2010) (10.11.50-40.00)
код 81.29.1 - послуги щодо очищування, інші ((Послуги щодо
дезінфікування та винищування шкідників) (81.29.11-00.00)

2282

336 000 (триста тридцять
шість тисяч) грн. 00 коп.

Відкриті
торги

червень 2015
року

2282

725 049 сімсот двадцять
п'ять тисяч сорок дев'ять)
грн. 60 коп.

Відкриті
торги

червень 2015
року

2282

186 000 (сто вісімдесят
шість тисяч) грн. 80 коп.

Запит
цінових
пропозицій

червень 2015
року

2282

165 000 (сто шістдесят
п'ять тисяч) грн. 80 коп.

Запит
цінових
пропозицій

червень 2015
року

П римітка

КОД 10.32.1 - СОКИ фруктові та овочеві (сік «Sandora» 1 л. в
асортименті; сік «Sandora» 250 мл. в асортименті; сік «Садочок» 0,2 л. в
асортименті; сік «Садочок» 0,4 л. в асортименті бутилка; сік «Садочок» 0,95 л. в
асортименті; сік «Річ» 0,2 л. в асортименті; сік «Річ Кідс» 0,2 л. в асортименті; сік
«Galicia» 1 л. в асортименті без додавання води, цукру та консервантів; сік

2282

708 640 (сімсот вісім тисяч
шістсот сорок) грн. 80 коп.

Відкриті
торги

червень 2015
року

2282

936 975 (дев'ятсот тридцять
шість тисяч дев'ятсот
сімдесят п'ять) грн. 60 коп.

Відкриті
торги

червень 2015
року

«Садочок» апельсиновий 0,95 л.; сік «Садочок» яблучний 0,95л. ) (10.32.12-

30.00, 10.32.16-00.00)
код 11.07.1 - води мінеральні та безалкогольні напої (вода
мінеральна природна лікувально-столова гідрокарбонатна натрієва
сильногазована «Боржомі» пластик 0,5 л; вода мінеральна природна
лікувально-столова гідрокарбонатна натрієва «Боржомі» 0,33л скло; вода
«Бонаква» 0,5 л пластикова пляшка газована, негазована; вода
«Моршинська» 0,33 л скляна пляшка газована, негазована; вода
«Моршинська» слабогазована скло; вода «Моршинська» пластикова
пляшка 0,5 л газована, негазована; вода «Моршинська» 1,5л газ, негаз;
вода «Моршинська» негазована 6л; вода «Софія Київська» 0,5 л газована,
негазована; вода «Софія Київська» 0,4 л скляна пляшка; вода «Софія
Київська» 1,0л газована, негазована; вода «Софія Київська» негазована 5,0
л; напій безалкогольний «Coca-Cola» 500 мл; напій безалкогольний
«FANTA» 500 мл; напій безалкогольний «Sprite» 500 мл; напій
безалкогольний «Coca-Cola» 0,25 л ж/б; напій безалкогольний «Sprite» 0,25
л ж/б; напій безалкогольний «FANTА» 0,25 л ж/б; освіжаючий чай
«Nestea» 0,5л в асортименті; напій безалкогольний «Росинка» 0,5л в
асортименті; напій безалкогольний «Росинка» 1,0л в асортименті; напій
газований «Пепсі-кола» 0,33 ж/б; напій газований «Пепсі-Кола» 0,5 л в
асортименті; напій «Mirinda Refreshing» 0,6 л апельсин; напій газований «7UP» 0,5 л; напій енергетичний «BURN» 0,25 л; чай холодний «Ліптон» 0,5л

(11.07.11 -30.00,
11.07.19-30.01,11.07.19-30.02,11.07.19-30.03)

в асортименті; напій «Капрі зон» 0,2 л в асортименті)
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Перший проректор
Голова комітету з конкурсних торгів

O.K. Закусило

Секретар комітету з конкурсних торгів

Р.В. Рак

