
Затверджено
Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 
15 .09 .2014  №  і Ю6

Річний план закупівель із змінами на 2015 рік

Управління освіти і науки виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради,
код за ЄДРПОУ 02143465

Предмета закупівлі

Код КЕКВ 
(для бюд

жетних 
коштів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

(грн.)

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітка

1 2 3 4 5 6

М'ясо великої рогатої худоби, 
свиней, овець, кіз, коней та інш их 
тварин родини конячих, свіже чи 

охолоджене (10.11.1) 
код ДК 016:2010 - 10.11.11-90.00

2230

2 395 900,00 (два
мільйони триста дев'яносто п'ять 

тисяч дев'ятсот грн. 00 коп.) 
в т.ч П Д В -399 316,67 грн.

(триста дев'яносто дев'ять тисяч триста 
шістнадцять грн 67 коп)

відкриті
торги

грудень 
2014 року

закупівля 
проводиться 
на очікувану 
вартість на 

2015 рік

Субпродукти харчові великої 
рогатої худоби, свиней, овець, кіз, 

коней та інших тварин родини 
\ конячих, свіжі чи охолоджені (10.11.2) 

код ДК 016:2010- 10.11.20-00.00

2230

399 900,00 (триста
дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот 

грн 00 коп.) в т.ч. ПДВ - 66 650,00
гр н . (шістдесят шість тисяч шістсот п'ятдесят грн. 

00 коп )

відкриті
торги

грудень 
2014 року

закупівля 
проводиться 
на очікувану 
вартість на 

2015 рік

Консерви та готові страви з 
м 'яса, м 'ясних субпродуктів 

чи крові (10.13.1) 
кодДК (116:2010 - 10. ЇХ 14-60.00

2230

758 100,00 (сімсот
п'ятдесят вісім тисяч сто грн.

00 коп.) в т.ч ПДВ - 126 350,00 грн.
(сто двадцять шість тисяч триста 

п'ятдесят грн. 00 коп )

відкриті
торги

ірудень 
2014 року

закупівля 
проводиться 
на очікувану 
вартість на 

2015 рік

М ’ясо свійської птиці, свіже чи 
охолоджене (10.12.1) 

кодДК 016:2010 - 10.12.10-10.00
2230

994 800,00 (дев'ятсот 
дев'яносто чотири тисячі 

вісімсот грн. 0 0  коп.) в т.ч. ПДВ - 
1 6 5  8 0 0 ,0 0  грн. (сто шістдесят п'ять 

тисяч вісімсот грн. 00 коп )

відкриті
торги

грудень 
2014 року

закупівля 
проводиться 
на очікувану 
вартість на 

2015 рік

Масло вершкове та молочні 
пасти (10.51.3) 

код ДК 1016:2010 - 10.51.30-30.00
2230

1 7 8 6  650,00 (один
мільйон сімсот вісімдесят шість 

тисяч шістсот п'ятдесят фн. 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ - 2 9 7  7 7 5 ,0 0  грн. (двісті

дев'яносто сім тисяч сімсот сімдесят 
п'ять грн. 00 коп.)

відкриті
торги

грудень 
2014 року

закупівля 
проводиться 
на очікувану 
вартісгь на 

2015 рік

Сир сичужний та 
кисломолочний сир (10.51.4) 

код ДК 016:2010 - 10.51.40-30.00, 
10.51.40-50.00

2230

2 666 800,00 (два 
м іл ьй он и  ш істсо т ш істд есят  ш ість  

ти сяч  в іс ім со т  грн  0 0  коп .) в т.ч . ПДВ 
- 4 4 4  4 6 6 ,6 7  ГрН. (чотириста сорок чотири 

тисячі чотириста шістдесят шість грн 
67 коп )

в і д к р и т і

т о р г и

грудень 
2014 року

закупівля 
проводилась на 

очікувану вартість 
на 2015 рік. про
цедура відмінена 
відповідно до ч 1 

ст 30 ЗУ "Про 
здійснення 
державних 
закупівель"

Продукція рибна, свіжа, 
охолоджена чи заморожена 

(10.20.1) 
код ДК 016:2010- 10.20.13-30.00

2230

2 270 600,00 (два
мільйони двісті сімдесят тисяч 

шістсот грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ - 
3 7 8  4 3 3 ,3 3  грн. (триста сімдесят вісім тисяч 

чотириста тридцять три грн. 33 коп )

відкриті
торги

грудень 
2014 року

закупівля 
проводиться 
на очікувану 
вартість на 

2015 рік

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

(1 0 .6 1 .3 )  код Д К  1116:21110- 111.61.31-33.00, 10.61.31-35.00, 
111.61.32-30.01, 10.61.32-30.03, 10.61.32-30.04, 10.61.32-30.09, 

10.61.32-40.00

2230
215 400,00 (двісті

п'ятнадцять тисяч чотириста грн 
00 коп.) в т.ч. ПДВ - 35 900,00 грн
(тридцять п'ять тисяч дев'ятсот грн 00 коп )

запит
цінових

пропозицій

грудень 
2014 року

закупівля 
проводиться 
на очікувану 
вартість на 

2015 рік



Послуги їдалень -  послуги з 
організації гарячого харчування 

учнів (56.29.2 ) 
кодДК016:2010- 56.29.20-00.00, в.пьч: 

лот  1: Загальноосвітня школа 
1-І І!  ступенів № 3; 

лот  2: Загальноосвітня школа 
1-І І! ступенів № 4; 

лот  3: Загальноосвітня школа 
1-111 ступенів № 6; 

лот 4: Загальноосвітня школа 
І-ІІ І  ступенів № 7; 

лот  5: Загальноосвітня школа 
І ступеня № 8; 

лот  6: Загальноосвітня школа 
І  ступеня № 9; 

лот 7: Загальноосвітня школа 
1-ІII  ступенів № 10; 

лот  8: Спеціалізована школа 
І-III ступенів № 11; 

лот  9: Загальноосвітня школа 
1-111 ступенів № 12; 

лот  10: Загальноосвітня школа 
/ - / / /  ступенів № 13; 

лот 11: Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 15; 

лот  12: Загальноосвітня школа 
1-ІII ступенів № 18; 

лот  13: Загальноосвітня школа 
1-І І! ступенів № 19; 

лот  14: Загальноосвітня школа 
1-ІII ступенів № 21; 

лот 15: Загальноосвітня школа 
І  -III ступенів № 24; 

лот  16: Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 25; 

лот  17: Навчально-виховний 
комплекс "Школа-гімназія №3 "; 

лот  18: Микитинецька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів; 
лот  19: Крихівецька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів; 
лот  20: Угорницька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів; 
лот 21: Вовчинецька загальноосвітня 

школа 1-ІІ ступенів; 
лот 22: Хриплинська загальноосвітня 

школа 1-11 ступенів.

2230

9 477 400,00 (девя'ть
мільйонів чотириста сімдесят сім 

тисяч чотириста грн. 00 коп.)
без ПДВ, вт.ч. по: 

лоту 1: 539 900,00 грн. (п'ятсот 
тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот грн.

00 коп.) без ПДВ; 
лоту 2: 358 400,00 грн. (триста 

п'ятдесят вісім тисяч чотириста грн.
00 коп.) без ПДВ: 

лотуЗ: 257 900,00 грн. (двісті 
п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот грн.

00 коп.) без ПДВ; 
лоту 4: 244 200,00 грн. (двісті 
сорок чотири тисячі двісті грн.

00 коп.) без ПДВ; 
лоту 5: 292 800,00 грн. (двісті 
дев'яносто дві тисячі вісімсот грн.

00 коп.) без ПДВ; 
лоту 6; 429 900,00 грн. (чотириста 
двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот грн.

00 коп.) без ПДВ; 
лоту 7: 793 700,00 грн. (сімсот 
дев'яносто три тисячі сімсот грн.

00 коп.) без ПДВ; 
лоту 8: 570 800,00 грн. (п'ятсот 

сімдесят тисяч вісімсот грн. 00 коп.) 
без ПДВ;

лоту 9: 455 400,00 грн. (чотириста 
п'ят десят п'ять тисяч чотириста грн.

00 коп.) без ПДВ, 
лоту 10: 383 800.00 грн. 

(триста вісімдесят три тисячі вісімсот 
грн. 00 коп.) без ПДВ; 

лоту 11: 576 500,00 грн. (п'ятсот 
сімдесят шість тисяч п'ятсот грн.

00 коп.) без ПДВ; 
лоту 12: 855 000,00 грн. (вісімсот 

п'ятдесят п'ять тисяч грн 00 коп.) 
без ПДВ; 

лоту ІЗ: 482 900,00 грн. 
(чотириста вісімдесят дві тисячі 
дев'ятсот грн. 00 коп.) без ПДВ; 

лоту  14: 561 700,00 грн. (п'ятсот 
шістдесят одна тисяча сімсот грн.

00 коп.) без ПДВ; 
лоту 15: 512 000,00 грн. (п'ятсот 

дванадцять тисяч грн. 00 коп.) 
без ПДВ; 

лоту 16: 756 900,00 грн. (сімсот 
п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот грн.

00 коп.) без ПДВ; 
лоту 17: 655 700,00 грн. (шістсот 

п'ятдесят п’ять тисяч сімсот грн
00 коп ) без ПДВ; 

лот> 18: 235 800,00 грн. (двісті 
тридцять п’ять тисяч вісімсот грн.

00 коп.) без ПДВ; 
лоту 19: 180 600.00 грн. (сто 

вісімдесят тисяч шістсот грн.
00 коп.) без ПДВ; 

лоту 20: 161 000.00 грн. (сто 
шістдесят одна тисяча грн.

00 коп.) без ПДВ; 
лоту 21: 105 300,00 грн. (сто п'ять 
тисяч триста грн. 00 коп ) без ПДВ; 

лоту 22: 67 2000.00 гон. і шістдесят

відкриті
торги

грудень 
2014 року

закупівля 
проводиться 
на очікувану 
вартість на 

2015 рік

Яйця у  шкаралупі, свіжі (01.47.2) 
код Д К 016:2010 -  01.47.21-00.00 2230

972 500,00 (дев'ятсот
сімдесят дві тисячі п'ятсот грн.

00 коп.) вт.ч. ПДВ - 162 083,33 грн.
(сто шістдесят дві тисячі вісімдесят 

три грн. 33 коп.)

відкриті
торги

грудень 
2014 року

закупівля 
проводиться 
на очікувану 
вартість на 

2015 рік

Коренеплоди та бульби їстівні з 
високим умістом крохмалю  

та інуліну (01.13.5) 
код код ДК 016:2010 -  01.13.51-00.00

2230
541 200,00 (п'ятсот

сорок одна тисяча двісті грн 00 
коп.) в т.ч. ПДВ - 90 200,00 грн

(дев'яносто тисяч двісті грн. 00 коп )

відкриті
торги

грудень 
2014 року

закупівля 1 
проводиться 
на очікувану 
вартість на 

2015 рік



Овочі коренеплідні, цибулинні та 
бульбоплідні (01.13.4), кодДК 016:2010 - 

01.1X41-00.00 , 01.13.43-00.00,
01.13.44-00.00, 01.13.49-00.00

2230
619 500,00 (шістсот

дев'ятнадцять тисяч п'ятсот грн. 
00 коп.) вт.ч. ПДВ - 103 250,00 грн.

(сто три тисячі двісті п'ятдесят грн. 00 коп.)

відкриті
торги

грудень 
2014 року

закупівля 
проводиться 
на очікувану 
вартість на 

2015 рік

Молоко та вершки, рідинні, 
оброблені (10.51.1) 

кодДК (116:2010 - 10.51.11-42.00
2230

4 671 116,00 (чотири
мільйони шістсот сімдесят одна 

тисяча сто шістнадять грн. 00 коп.)
в т.ч. ПДВ - 778 519,33 грн. (сімсот

сімдесят вісім тисяч п'ятсот дев'ятнадцять грн 
33 коп.)

відкриті
торги

грудень 
2014 року

закупівля проводи
лась на очікувану 

вартість на 2015 рік. 
торги відмінено від
повідно до ч 1 ст 30 
ЗУ "Про здійснення 
державних закупі
вель" (подано одну 

пропозицію конкурс
них торгів)

Вироби хлібобулочні, кондитерські та 
кулінарні, борошняні, нетривалого 

зберігання (10.71.1) 
код ДК 016:2010 - 10.71.11-00.90

2230

1 314 360,00 (один
мільйон триста чотирнадцять тисяч 
триста шістдесят грн. 00 коп.) в т.ч. 

П Д В  - 2 1 9  0 6 0 ,0 0  грн. (двісті
дев'ятнадцять тисяч шістдесят грн 00 коп )

відкриті
торги

грудень 
2014 року

закупівля проводи
лась на очікувану 

вартість на 2015 рік, 
торги відмінено від
повідно до ч. 1 ст 30 
ЗУ "Про здійснення 
державних закупі
вель" (подано одну 

пропозицію конкурс
них торгів)

Соки фруктові та овочеві (10.32.1) 2230
607 200,00 (шістсот

сім тисяч двісті грн. 00 коп.) 
вт.ч. ПДВ - 101 200,00 грн.
(сто одна тисяча двісті грн. 00 коп.)

відкриті
торги

грудень 
2014 року

закупівля 
проводиться 
на очікувану 
вартість на

Цукор-сирець, тростинний і 
очищенний тростинний чи 
буряковий цукор (сахароза);

меляса (10.81.1) 
код ДК 016:2010 - 10.И1.12-30.10

2230
474 300,00 (чотириста 

сімдесят чотири тисячі триста грн.
00 коп.) в т.ч. ПДВ - 79 050,00 грн.
(сімдесят дев'ять тисяч п'ятдесят грн 00 коп.)

відкриті
торги

грудень 
2014 року

закупівля 
проводиться 
на очікувану 
вартість на 

2015 рік

Плоди та овочі оброблені 
та законсервовані, 

крім картоплі (10.39.1) 
код ДК 016:2010 - 10.39.16-00.00, 

10.39.17-21.00, 10.39.17-50.00

2230

557 300,00 (п'ятсот
п'ятдесят сім тисяч триста грн. 

00 коп.) в т.ч. ПДВ - 92 883,33 грн.
(дев'яносто дві тисячі вісімсот вісімдесят 

три грн. 33 коп.)

відкриті
торги

грудень 
2014 року

закупівля 
проводиться 
на очікувану 
вартість на 

2015 рік

Сир сичужний та 
кисломолочний сир (10.51.4) 

кодДК 016:2010 - 10.51.40-30.00, 
10.51.40-50.00

2230

2 282 800,00 (два 
мільйони двісті вісімдесят ДВІ ТИСЯЧІ 

вісімсот грн 0 0  коп ) вт.ч. ПДВ - 
3 8 0  4 6 6 ,6 7  ГрН. (триставісмдесяттисяч 

чотириста шістдесят шість грн. 67 коп.)

віокриті
торги

грудень 
2014 року

закупівля 
проводиться 
на очікувану 
вартість на 

2015 рік

Олії рафіновані (10.41.5) 
код ДК 016:2010- 10.41.54-00.00 2230

203 850,00 (двісті три
тисячі вісімсот п'ятдесят грн 0 0  коп )

в т.ч. П Д В  - 3 3  9 7 5 ,0 0  грн. (тридцять
три тисячі дев'ятсот сімдесят п'ять грн. 00 коп.)

запит
цінових

пропозицій

грудень 
2014 року

закупівля 
проводиться 
на очікувану 
вартість на 

2015 рік

Продукти молочні, інші (10.51.5) 
код ДК 016:2010 - 10.51.52-41.00 2230

299 900,00 (двісті
дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот 

грн 0 0  коп.) в т.ч. ПДВ - 4 9  9 8 3 ,3 3

грн. (сорок дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят 
три грн. 33 коп )

запит
цінових

пропозицій

грудень 
2014 року

закупівля 
проводиться 
на очікувану 
вартість на 

2015 рік

Овочі листкові (01.13.1) 
кодДК 016:2010 - 01.13.12-00.00 2230

215 640,00 (двісті п'ятнадцять 
тисяч шістсот сорок грн. 00 коп.)

В Т.Ч. ПДВ - 35 940,00 грн. (тридцять п'ять
тисяч дев'ятсот сорок грн. 00 коп.)

запит
цінових

пропозицій

грудень 
2014 року

закупівля прово- 
водилась на очі

кувану вартість на 
2015 рік, торги 
визнано такими 
що не відбулися 

відповідно до ч 2 
ст. 30 ЗУ "Про 
здійснення дер-

Яблука (01.24.1) 
код ДК 016:2010 - 01.24.11-00.00 2230

216 440,00 (двісті шістнадцять 
тисяч чотириста сорок грн. 00 коп.) 
в т.ч. П Д В  - 3 6  0 7 3 ,3 3  грн. (тридцять 

шість тисяч сімдесят три грн 73 коп.)

запит
цінових

пропозицій

грудень 
2014 року

закупівля 
проводиться 
на очікувану 
вартість на 

2015 рік

Овочі листкові (01.13.1) 
кодДК 016:2010 - 01.13.12-00.00 2230

359 400,00 (триста п'ятдесят 
дев'ять тисяч чотириста грн. 00 коп.) 

в т.ч. П Д В  - 5 9  9 0 0 ,0 0  грн. (п'ятдесят
дев'ять тисяч дев'ятсот грн 00 коп.)

відкриті
торги

січень 
2015 року

закупівля 
проводиться 
на очікувану 

вартість

Молоко та вершки, рідинні, 
оброблені (10.51.1) 

кодДК 016:2010- 10.51.11-42.00
2230

4 671 1 16,00 (чотири
мільйони шістсот сімдесят одна 

тисяча сто шістнадять грн. 00 коп.) 
в т.ч ПДВ - 778 519,33 грн. (сімсот

сімдесят вісім тисяч п'ятсот дев'ятнадцять грн 
33 коп.)

відкриті
торги

січень 
2015 року

закупівля 
проводиться 
на очікувану 

вартість



Вироби хлібобулочні, кондитерські та 
кулінарні, борошняні, нетривалого 

зберігання (10.71.1) 
код ДК 016:2010 - 10.71.11-00.90

2230

1 314 360,00 юдин
мільйон триста чотирнадцять тисяч 
триста шістдесят грн. 0 0  коп.) в т.ч. 

ПДВ - 2 1 9  0 6 0 ,0 0  грн. (двіст,
дев'ятнадцять тисяч шістдесят грн. 00 коп )

відкриті
торги

січень 
2015 року

закупівля проводи
лась на очікувану 

вартість на 2015 рік, 
торги відмінено від
повідно до ЧІ стЗО 
ЗУ ‘Про здійснення 
державних закупі

вель" (відхилено всі 
пропозицій конкурс

них торгів)

Енергія електрична (35.11.1) 
код ДК 016:2010 - 35.11.10-00.00, 

в т.ч. : лот  1: "Енергія електрична, 
яка постачається філією Івано- 

Франківський РЕМ  
лот 2: "Енергія електрична, яка 
постачається філією Лисецький 

РЕМ"

2273

3 416 700,00 (три МІЛЬЙОНИ
чотириста шістнадцять тисяч сімсот 

ф н. 00 коп ) в т.ч. ПДВ - 

569 450,00 грн. (п'ятсот шістдесят дев'ять 
тисяч чотириста п’ятдесят грн 00 коп ),

в т.ч. по лоту 1 -

3 348 200,00 (три мільйони триста
сорок вісім тисяч двісті грн 00 коп ) в т.ч. ПДВ - 

558 033,33 грн (п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч

тридцять три грн 33 коп.)

по лоту 2 -6 8  500,00
(шістдесят вісім тисяч п’ятсот грн. 00 коп ), в т.ч 

ПДВ - 11 416, 67 грн (одинадцять тисяч 
чотириста шістнадцять грн. 67 коп.)

переговорна
процедура
закупівлі

січень 
2015 року

закупівля прово
диться на бюд
жетні призначен

ня та  очікувану 
вартість освітньої 

субвенції

Газ природний, скраплений або в 
газоподібному стані (06.20.1) 
кодДК 016:2010 - 06.20.10-00.00

2274

1 653 329,40 (один мільйон
шістсот п'ятдесят три тисячі триста 
двадцять дев'ять гри. 40 коп.) в т.ч. 
ПДВ - 275 554,90 грн. (двісті сімдесят

п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят чотири грн 90 коп )

переговорна
процедура
закупівлі

лютий 
2015 року

закупівля прово
диться на бюд
жетні призначен

ня та очікувану 
вартість освітньої 

субвенції і

Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами (36.00.2) 

кодДК 016:2010 - 36.00.20-00.00
2272

329 800,00 (триста двадцять
дев'ять тисяч вісімсот грн. 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ - 54 966,67 грн. (п'ятдесят 
чотири тисячі дев'ятсот шістдесят шість грн 

67 коп.)

переговорна
процедура
закупівлі

лютий 
2015 року

закупівля прово
диться на бю д
жетні призначен

ня та очікувану 
вартість освітньої 

субвенції

Послуги каналізаційні (3 7.00.1) 
код ДК 016:2010-3 7.00.11-00.00

;

2272

1 197 900,00 (один МІЛЬЙОН СТО 
дев'яносто сім тисяч дев'ятсот 

грн 0 0  коп.) в т.ч. ПДВ - 
1 99 6 5 0 ,0 0  грн. (сто дев'яносто дев'ять тисяч 

шістсот п'ятдесят грн. 00 коп.)

переговорна
процедура
закупівлі

лютий 
2015 року

закупівля прово
диться на бю д
жетні призначен

ня та очікувану 
вартість освітньої 

субвенції |

Пара та гаряча вода: постачання 
пари та гарячої води (35.30.1) 
кодДК 016:2010 - 35.30.12-00.00

2271

І З  431 556,40 (тринадцять
мільйонів чотириста тридцять одна 
тисяча п'ятсот п'ятдесят шість грн. 

40 коп ) в т.ч. ПДВ - 2 238 592,73 грн.
(два мільйони двісті тридцять вісім тисяч п'ятсот 

дев’яносто дві грн. 73 коп )

переговорна
процедура
закупівлі

лютий 
2015 року

закупівля прово
диться на бю д
жетні призначен

ня та очікувану 
вартість освітньої 

субвенції

Пара та гаряча вода: постачання 
пари та гарячої води (35.30.1) 
кодДК 016:2010 - 35.30.12-00.00

2271

7 678 782,33 (сім м іл ь й о н ів  

ш іс т с о т  сімдесят в іс ім  т и с я ч  с ім с о т  

вісімдесят дві грн. 33 коп.) в т.ч. ПДВ 
1 2 7 9  7 9 7 ,0 6  грн. (один мільйон двісті 

сімдесят дев'ять тисяч сімсот дев'яносто сім грн 
06 коп )

переговорна
процедура
закупівлі

лютий 
2015 року

закупівля прово
диться на бю д
жетні призначен
ня та очікувану 

вартість освітньої 
субвенції

Вироби хлібобулочні, кондитерські та 
кулінарні, борошняні, нетривалого 

зберігання (10.71.1) 
кодДК 016:2010 - 10.71.11-00.90

2230

879 998,30 (вісімсот сімдесят 
дев'ять тисяч дев’ятсот дев'яносто 

вісім грн. 30 коп.) вт.ч. ПДВ - 146 
666,38 грн. (сто сорок шість тисяч шістсот 

шістдесят шість грн. 38 коп )

відкриті
торги

лютий 
2015 року

торги відмінено від
повідно ДО ЧІ стЗО 
ЗУ "Про здійснення 
державних закупі

вель" (подано одну 
пропозицію конкурс

них торгів)

М'ясо великої рогатої худоби, 
свиней, овець, кіз, коней та інших 
тварин родини конячих, свіже чи 

охолоджене (10.11.1) 
кодДК 016:2010 - 10.11.11-90.00

2230

1 112 480,00 (один 
мільйон сто дванадцять тисяч 

чотриста вісімдесят грн. 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ - 185 413,33 грн.
(сто вісімдесят п'ять тисяч чотириста 

; тринадцять грн. 33 коп.)

відкриті
торги

березень 
2015 року

закупівля прово
диться у зв'язку із 
розірванням дого

вору про заку
півлю товарів за 
державні кошти

Цукор-сирець, тростинний і 
очищенний тростинний чи 
буряковий цукор (сахароза);

меляса (I0.fi 1.1) 
код ДК 016:2010 - 10.81.12-30.10

2230

299 880,00 (двісті дев'яносто
дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят грн. 
00 коп ) вт.ч. ПДВ - 49 980,00 грн

(сорок дев’ять тисяч дев'ятсот вісімдесят 
1 грн. 00 коп.)

запит
цінових

пропозицій

березень 
2015 року

закупівля прово
диться у зв'язку із 
розірванням дого

вору про заку
півлю товарів за 
держ авні кошти

Вироби хлібобулочні, кондитерські та 
кулінарні, борошняні, нетривалого 

зберігання (10.71.1) 
код ДК 016:2010 - 10.71.11-00.90

2230

897 874,00 (вісімсот дев'яносто
сім тисяч вісімсот сімдесят чотири 

грн. 00 коп.) вт.ч. ПДВ - 149 645.67
ГрН. (сто сорок дев’ять тисяч шістсот сорок п'ять 

грн 67 коп )

відкриті
торги

березень 
2015 року

торги відмінено від
повідно до ч 1 стЗО 
ЗУ "Про здійснення 
державних закупі

вель" (подано одну 
пропозицію конкурс

них торгів)



Соки фруктові та овочеві 
(10.32.1)

2230

191 520,00 (сто дев'яносто
одна тисяча п'ятсот двадцать грн 

00 коп.) в т.ч. ПДВ - 31 920,00 грн.
(тридцять одна тисяча дев'ятсот двадцять грн 

00 коп.)

запит
цінових

пропозицій

квітень 
2015 року

закупівля прово
диться у зв'язку із 
розірванням дого

вору про заку
півлю  товарів за 
держ авні кошти

Вироби хлібобулочні, кондитерські та 
кулінарні, борошняні, нетривалого 

вберігання (10.71.1) 
код ДК 016:2010 - 10.71.11-00.90

2230
850 009,60 (вісімсот п'ятдесят

тисяч дев'ять грн. 60 коп.) в т.ч. 
ГТДВ - 141 668,27 грн. (сто сорок одна 
тисяча шістсот шістдесят вісім грн. 27 коп )

переговорна
процедура
закупівлі

квітень 
2015 року

закупівля прово
диться на бю д
жетні призначен

ня

Послуги їдалень - послуги з 
органішції гарячого харчування 

учнів загальноосвітньої школи 1-ІІ1 
ступенів № 10 (56.29.2) 

код ДК 016:2010 -56.29.20-00.00

2230
415 300,00 (чотириста 
пя'тнадцять тисяч триста грн. 

00 коп.) без ПДВ

відкриті
торги

травень 
2015 року

закупівля 
проводиться 
на очікувану 

вартість у зв'язку 
із розірванням 

договору

Меблі, інші (31.09.1) 
код ДК 016:2010 1.09.12-30.00, 
31.09.13.-00.00, 31.09.11-00.00)

3110

1 928 450,00 (один мільйон
дев'ятсот двадцять вісім тисяч 

чотириста п'ятдесят грн.
00 коп.), в т.ч. ПДВ - 321 408,33 

грн. (триста двадцять одна тисяча 
чотириста вісім грн. 33 коп.)

відкриті
торги

червень 
2015 року

конкурсні торги 
відмінено у звязку 
з відхиленням усіх 

пропозицій

Газ природний, скраплений або в 
газоподібному стані (06.20.1) 
кодДК 016:2010 - 06.20.10-00.00

2274

1 454 853,71 (один мільйон 
чотириста п'ятдесят чотири тисячі 

вісімсот пв'ятдесят три грн. 71 коп.) в 
т.ч. ПДВ - 242 475,62 грн. (двісті сорок
дві тисячі чотириста сімдесят п’ять грн. 62 коп.)

переговорна
процедура
закупівлі

липень 
2015 року

закупівля 5 
проводиться на 

очікувану 
вартість

Меблі для сидіння та їхні частини 
код Д К  016:2010 -31.00.1 

(31.00.11-70.00, 31.00.12-90.00)
2210

1 96 800,00 (сто дев'яносто 
шість тисяч вісімсот грн. 00 коп.) 

в т.ч. П Д В - 32 800,00 грн.
(тридцять дві тисячі вісімсот три грн. 00 коп.)

запит
цінових

пропозицій

липень 
2015 року

закупівля 
проводиться на 

очікувану 
вартість

Енергія електрична (35.11.1) 
код ДК 016:2010 - 35.11.10-00.00 2273

1 604 136,00 (один мільйон
шістсот чотири тисячі сто тридцять 

шість грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ - 
267 356,00 грн. (двісті шістдесят сім тисяч 

триста п'ятдесят шість грн. 00 коп.),

переговорна
процедура
закупівлі

липень 
2015 року

закупівля 
проводиться на 

очікувану ; 
вартість >

Пара та гаряча вода; постачання 
пари та гарячої води (35.30.1) 
кодДК 016:2010 - 35.30.12-00.00

2271

7 131 558,84 (сім МІЛЬЙОНІВ 

сто тридцять одна тисяча п'ятсот 
п'ятдесят вісім грн. 84 коп.) в т.ч. 

ПДВ - 1 188 593,14 грн. (один мільйон сто 
вісімдесят вісім тисяч п'ятсот дев'яносто три грн 

14 коп )

переговорна
процедура
закупівлі

липень 
2015 року

закупівля 
проводиться на 

очікувану 
вартість

Пара та гаряча вода; постачання 
пари та гарячої води (35.30.1) 
кодДК 016:2010 - 35.30.12-00.00

2271

1 1 928 236,45 (одинадцять
мільйонів дев'ятсот двадцять вісім 

тисяч двісті тридцять шість грн. 45 
коп.) в т.ч. ПДВ - 1 988 039,41 грн.
(один мільйон дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч 

тридцять дев'ять грн 41 коп.)

переговорна
процедура
закупівлі

липень 
2015 року

закупівля 
проводиться на 

очікувану 
вартість

Вироби текстильні готові для 
домашнього господарства (13.92.1), 

в т. ч.:
Лот 1 «Ковдри та покривала на 

ліжка» (13.92.11-30.00, 13.92.16-40.00), 
Лот 2 «Білизна постільна, туалетна 

та кухонна» (13.92.12-53.00,
13.92.14-30.00, 13.92.14-50.00), 

Лот 3 «Тюлі та гардини» 
(13.92.15-50.00)

2210

788 800,00 (сімсот вісімдесят 
вісім тисяч вісімсот грн. 00 КОП.) 

в т.ч. ПДВ - 131 466,67 грн.
(сто тридцять одна тисяча чотириста шістдесят 

шість грн 67 коп.), В Т .Ч .

по лоту 1 - 297 600,00 грн.
(двісті дев'яносто сім тисяч шістсот 
грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ - 49 600,00

грн. (сорок дев'ять тисяч шістсот грн 00 КОП.);

по лоту 2 - 454 100,00 грн.
(чотириста п'ятдесят чотири тисячі 

сто грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ - 75 683,34
грн. (сімдесят п'ять тисяч шістсот вісімдесят три 

грн. 34 коп.)^

по лоту 3 - 37 100,00 грн.
(тридцять сім тисяч сто грн.

00 коп.) в т.ч. ПДВ - 6 183,33 грн.
(шість тисяч сто вісімдесят три грн 33 коп.)

відкриті
торги

липень 
2015 року

закупівля 
проводиться на 

очікувану 
вартість



1 928 450,00 (один мільйон

Меблі, інші (31.09.1) 
код ДК 016:2010 -31.09.12-30.00. 
31.09.13.-00.00. 31.09.11-00.00)

3110
дев'ятсот двадцять вісім тисяч 

чотириста п'ятдесят грн.
0 0  коп ), вт .ч . П Д В - 3 2 1  4 0 8 ,3 3  

грн. (триста двадцять одна тисяча 
чотириста вісім грн. 33  коп.)

віо криті 
торги

серпень 
2015 року

закупівля 
проводиться на 

очікувану 
вартість

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 03.08.2015 р.

Голова комітету з конкурсних торгів

т.в.о. секретаря комітету з конкурсних торгів


