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

Предмет закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

2282

172 590 (сто
сімдесят дві тисячі
п'ятсот дев'яносто)
грн. 00 коп.

переговорна
процедура
закупівлі

липень-серпень
2015 року

2282

179 256 (сто
сімдесят дев'ять
тисяч двісті
п'ятдесят шість) грн.
48 коп.

переговорна
процедура
закупівлі

серпень 2015 року

Код КЕКВ (для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

РОЗДІЛ №1. ТОВАРИ:
код 10.61.3 - крупи, крупка, гранули та інші продукти з
зерна зернових культур (крупа гречана, крупа пшенична
Артек, крупа кукурудзяна, крупа пшоняна, вівсяні
пластівці, крупа перлова, крупа манна, крупа ячмінна
(10.61.32-30.09, 10.61.31-33.00,10.61.32-30.01, 10.61.3230.09, 10.61.32-30.04, 10.61.32-30.03)
код 10.72.1 - вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та
кондитерські, борошняні, тривалого зберігання (Вафлі Артек
Рошен 72г, Печиво До кави Рошен 210г, Печиво Мульті-кейк, Рошен
180г, Печиво Слівки-лінивки Рошен 0,170г, Печиво Ажур Рошен 195г,
Печиво Есміраль, Бисквіт Рошен 300г, Печиво Мульті-кейк Рошен
вагове, Печиво До кави Рошен вагове, Печиво Вечір дома 137г,
Печиво аромат медовий пряник,3 15г, Печиво дома аромат пряжене
молоко, 325г, Печиво Золоте кільце, 215г, Печиво Марія, 0,210г,
Кільця зі смаком пряж.молока 35г, Кільця зі смаком Коли 35г, Кільця
молочні 35г, Пластівці кукур.глаз з медом "Медові" 55г, Пластів
кукур.глаз з молоком "Молочні" 55г, Пластів кукур.глаз зі саком
згущ.молока "Казка" 55г, Пластівці кукур.глазур.цукровою глаз.55г,
Фігурні вироби не глазур.Дитячі солодкі 60г, Цукрове печиво Сова
Софа, Печиво Урожайний край, Печиво Маша та Ведмідь ванільне,

(10.72.12.-57.00, 10.72.1255.00, 10.72.12-53.00, 10.72.19-50.00, 10.72.19-90.00)

Вафлі Артек класичний, Тісто листкове

Примітка

10.71.1 - Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні,
борошняні, нетривалого зберігання (батон київський в/г
0,5 кг, хліб українських' столичний подовий 0,95 кг, хліб
пшенічний традиційнй подовий 1 с 0,65 кг, сухарі
панірувальні) (10.71.11-00.90, 10.71.12-00.90)
код 10.12.1 - м'ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене
(філе куряче охолоджене; окорок курячий охолоджений;
крило куряче охолоджене; тушка курчат бройлерів
охолоджена; філе індика охолоджене; м’ясо качки
охолоджене (10.12.10-50.00; 10.12.10-10.00; 10.12.10-60.00;
10.12.10-50.00))

2282

2282

127 348,80 (сто
двадцять сім тис.
триста сорок вісім
грн. 80 коп.)

переговорна
процедура
закупівлі

серпень 2015 року

988 740 (дев'ятсот
вісімдесят вісім
відкриті торги вересень 2015 року
тисяч сімсот сорок)
грн. 00 коп.

РОЗДІЛ №2. ПОСЛУГИ:
код 33.13.1 - ремонтування та технічне обслуговування
електронного й оптичного устатковання (послуги заправки
та відновлення картриджів (різні моделі); послуги
технічного обслуговування принтерів, БФП, копіювальних
апаратів, різографів (різні моделі); послуги технічного
обслуговування кабельної мережі та пасивного
мережевого обладнання; послуги компонентного ремонту
комп'ютерної та оргтехніки, активного мережевого
обладнання (33.13.13-00.00; 33.13.19-00.00))

код 06.20.1 - газ природний, скраплений або в
газоподібному стані (Постачання природного газу для
гуртожитків університету (06.20.10-00.00))

2282

350 000 (триста
п'ятдесят тисяч) грн. відкриті торги вересень 2015 року
00 коп.

2282

261 391 (двісті
шістдесят одна
тисяча триста
дев'яносто одна) грн.
62 коп.

переговорна
процедура
закупівлі

серпень 2015 року

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торг:
Перший проректор
Голова комітету з конкурсних торгів

О.К. Закусило

Секретар комітету з конкурсних торгів

М.В. Голованенко

