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

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

РОЗДІЛ №1. ТОВАРИ:
код 58.11.1 - книжки друковані (підручники друковані
(різні найменування); книжки професійні та науковотехнічні друковані (різні найменування); словники та
енциклопедії друковані (різні найменування); книжки,
брошури, рекламні проспекти та подібні матеріали,
друковані, інші (різні найменування) (58.11.11-00.00;
58.11.12-00.00; 58.11.14-00.00 ; 58.11.19-00.00)) - Лот №1 22 найменування; Лот №2 - 9 найменувань; Лот №3 - 20
найменувань; Лот №4 - 14 найменувань; Лот №5 - 16
найменувань; Лот №6 - 11 найменувань; Лот №7 - 64
найменування; Лот №8 - 30 найменувань
код 19.20.2 - паливо рідинне та газ; оливи мастильні (Лот
№1 - Бензин А-95 Бренд; Лот №2 - Бензин А-95; Лот №3 Бензин А-92; Лот №4 - Дизпаливо) (19.20.21-00.00,
19.20.28-00.00)

код 01.11.7 - овочі бобові сушені (горох в/г, горох колотий
(01.11.75-00.00)) - 2 найменування

2282

445 269 (чотириста
сорок п'ять тисяч
відкриті торги жовтень 2015 року
двісті шістдесят
дев'ять) грн. 00 коп.

2282

1 274 963 (один
мільйон двісті
сімдесят чотири
Відкриті торги жовтень 2015 року
тисячі дев'ятсот
шісдесят три) грн. 60
коп.

2282

18 079 (вісімнадцять
тисяч сімдесят
дев'ять) грн. 20 коп.

переговорна
процедура
закупівлі

вересень 2015 року

Примітка

код 10.51.2 - молоко у твердих формах (молоко сухе
(10.51.22-30.09))-690 кг.

2282

код 10.82.1 - какао терте, какао-масло, жири й олія, какаопорошок (какао-порошок (10.82.13-00.00))) - 280 кг

2282

37 947 (тридцять сім
- переговорна
тисяч дев'ятсот
процедура
сорок сім) грн. 24
закупівлі
коп.
44 798 (сорок чотири
переговорна
тисячі сімсот
процедура
дев'яносто вісім)
закупівлі
грн. 88 коп.

—

вересень 2015 року

вересень 2015 року
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