ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

Додаток до річного плану закупівель

на 2016 рік
Відділ освіти Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області, Код ЄДРПОУ – 02146436
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

1

ДК 016:2010 - 05.10.1
Вугілля кам'яне
ДК 021:2015-09111000-0 Вугілля та паливо
на вугільній основі (вугілля кам’яне ДГ)

Код
КЕКВ
(для
Очікувана вартість предмета закупівлі
бюджет
них
коштів)
2
3
199900,00 грн. (Сто дев’яносто дев’ять тисяч

2275 дев’ятсот грн. 00 коп.)

ДК 016:2010 - 10.61.1 Рис напівобрушений чи
повністю обрушений,або лущений чи
дроблений
ДК 021:2015-15614000-5 Рис оброблений
(крупа з рису )

2230

ДК 016:2010 - 10.73.1 Макарони, локшина,
кускус і подібні борошняні вироби
ДК 021:2015-15851000-8 Борошняні вироби
(макарони )

2230

ДК 016:2010 - 10.41.5
Олії рафіновані
ДК 021:2015-15421000-5 Рафіновані олії
(олія рафінована)

2230 154698,25 грн..(Сто п’ятдесят чотири
тисячі шістсот дев’яносто вісім грн. 25
коп.)

96575,91 грн. (Дев’яносто шість тисяч
п’ятсот сімдесят п’ять грн.91 коп.)

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення Примітки
процедури
закупівлі

4

5

Січень 2016

Січень 2016

Січень 2016
92963,85 грн. (Дев’яносто дві тисячі
дев’ятсот шістдесят три грн. 85 коп.)

Січень 2016

6

ДК 016:2010 - 10.61.2
Борошно зернових і
овочевих культур; їхні суміші
ДК 021:2015-15612000-1 Борошно зернових та
овочевих культур і супутня продукція
(борошно вагове)

2230

ДК 016:2010 - 10.83.1 Чай і кава, оброблені
ДК 021:2015-15862000-8 Замінники кави
(кавовий напій)

2230

ДК 016:2010 -10.83.1 Чай і кава, оброблені
ДК 021:2015- 15863000-5 Чай (чай)

2230 60299,38 грн. (Шістдесят тисяч двісті
дев’яносто дев’ять грн. 38 коп.)

Січень 2016

ДК 016:2010 - 10.82.1 Какао терте, какаомасло, жири й олія, какао-порошок
ДК 021:2015- 15841000-5 Какао (какао)

2230

Січень 2016

ДК 016:2010 - 10.32.1 Соки фруктові та овочеві
ДК 021:2015-15321000-4 Фруктові соки
(сік фруктовий)

2230

ДК 016:2010-10.62.1 Крохмалі і крохмалепродукти;цукор і цукрові сиропи,н.в іу.
ДК 021:2015-15623000-1 Крохмалі (крохмаль)

2230

ДК 016:2010 - 10.39.1
Плоди та овочі,
оброблені та законсервовані, крім картоплі
ДК 021:2015- 15331000-7 Оброблені овочі
(томатна паста,горох консервований,ікра
кабачкова,огірки консервовані без оцту)

2230

ДК 016:2010 - 10.84.3 Сіль харчова
ДК 021:2015-15872000-1 Трави та спеції
(сіль йодована

2230

ДК 016:2010 - 01.28.1 Прянощі необроблені
ДК 021:2015-15872000-1 Трави та спеції
(лаврове листя

2230

Січень 2016
152573,46 грн. (Сто п’ятдесят дві тисячі
п’ятсот сімдесят три грн. 46 коп.)

29672,04 грн.(Двадцять дев’ять тисяч
шістсот сімдесят дві грн.04 коп.)

22370,59 грн.( Двадцять дві тисячі триста
сімдесят грн. 59 коп.)
156909,63 грн. (Сто п’ятдесят шість тисяч
дев’ятсот дев’ять грн.63 коп.)
2520,53 грн. (Дві тисячі п’ятсот двадцять
грн. 53 коп.)

Січень 2016

Січень 2016

Січень 2016

Січень 2016
138455,69 грн. (Сто тридцять вісім тисяч
чотириста п’ятдесят п’ять грн. 69 коп.)

16816,40 грн. (Шістнадцять тисяч вісімсот
шістнадцять грн. 40коп.)

Січень 2016

Січень 2016
840,40 грн. (Вісімсот сорок грн. 40 коп.)

ДК 016:2010 - 10.89.1
Супи, яйця, дріжджі 2230
та інші харчові продукти; екстракти та соки з
8803,85 грн. (Вісім тисяч вісімсот три грн.
м'яса, риби й водяних безхребетних
85 коп.)
ДК 021:2015-15898000-9 Дріжджі
(дріжджі хлібні

Січень 2016

ДК 016:2010-10.42.1Маргарин і подібні харчові 2230
жири
19062,04 грн. (Дев’ятнадцять тисяч
ДК 021:2015- 15431000-8 Маргарин та подібні
шістдесят дві грн. 04 коп.)
продукти (маргарин)

Січень 2016

ДК 016:2010 - 10.11.1
М'ясо великої
рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та
інших тварин родини конячих, свіже чи
охолоджене
ДК 021:2015-15111000-9 М’ясо великої рогатої
худоби родини бикових (М’ясо яловичини
охолоджене б/к)

2230

Січень 2016

ДК 016:2010 -10.11.2
Субпродукти
харчові великої рогатої худоби, свиней, овець,
кіз, коней та інших тварин родини конячих,
свіжі чи охолоджені
ДК 021:2015- 15114000-0 Потрухи (печінка
яловича охолоджена)

2230 137661,49 грн. (Сто тридцять сім тисяч
шістсот шістдесят одна грн. 49 коп.)

Січень 2016

ДК 016:2010 -10.51.5 Продукти молочні, інші
ДК 021:2015-15551000-5 Йогурти та інші
ферментовані молочні продукти
(сметана,кефір,ряженка)

2230

Січень 2016

ДК 016:2010 -01.24.1 Яблука
ДК 021:2015- 03222000-3 Фрукти і горіхи
(яблука)

2230

ДК 016:2010 -10.39.2
Плоди й горіхи,
оброблені та законсервовані
ДК 021:2015- 15332000-4 Оброблені фрукти та
горіхи (сухофрукти)

2230

159269,00 грн. (Сто п’ятдесят дев’ять
тисяч двісті шістдесят дев’ять грн.00 коп.)

65243,26 грн. (Шістдесят п’ять тисяч
двісті сорок три грн. 26 коп.)
54187,78 грн. (П’ятдесят чотири тисячі
сто вісімдесят сім грн. 78 коп.)
71851,72 грн. (Сімдесят одна тисяча
вісімсот п’ятдесят одна грн. 72 коп.)

Січень 2016

Січень 2016

