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

Запит цінових
пропозицій

травень 2015 року

2282

135 360 (сто тридцять п'ять
Запит цінових
тисяч триста шістдесят) грн. 00
пропозицій
коп.

травень 2015 року

2282

179 928 (сто сімдесят дев'ять
Запит цінових
тисяч дев'ятсот двадцять вісім)
пропозицій
грн. 00 коп.

травень 2015 року

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість предмета
закупівлі

РОЗДІЛ №1 ТОВАРИ:
код 17.22.1 - папір побутовий і туалетний та паперова
продукція ((папір туалетний без гільз "Обухів" 65м.;
папір туалетний двошаровий, білий. 4 шт/уп ("Панда",
"Диво"); папір туалетний "Джамбо" (двошаровий, білий,
180 м в рулоні, діаметр 19 см) (17.22.11-20.00)
код 01.13.3 - культури овочеві плодоносні, інші
(помідор тепличний, помідор грунтовий, помідор
Чумак, помідор Розовий, огірок корнішон тепличний,
огірок корнішон грунтовий, перець тепличний
імпортний, перець білозірка, баклажан, кабачок)
(01.13.34-00.00, 01.13.32-00.00, 01.13.31-00.00, 01.13.3300.00, 01.13.39-00.00)
код 10.12.1 - м'ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене
(Філе куряче охолоджене, окорок курячий
охолоджений, крило куряче охолоджене, тушка курчат
бройлерів охолоджене) (10.12.10-50.00)

2282

111 240 (сто одинадцять тисяч
двісті сорок) грн. 00 коп.

Примітка

2282

384 048 (триста вісімдесят
чотири тисячі сорок вісім) грн.
00 коп.

Відкриті
торги

травень 2015 року

код 01.13.5 - коренеплоди та бульби їстівні з високим
умістом крохмалю та інуліну ((картопля) (01.13.5100.00)

2282

170 400 (сто сімдесят тисяч
чотириста) грн. 00 коп.

Переговорна
процедура

травень 2015 року

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) (19.20.2100.00), (19.20.28-00.00)

2282

999 844 (дев'ятсот дев'яносто
дев'ять тисяч вісімсот сорок
чотири) грн. ЗО коп.

Відкриті
торги

травень 2015 року

2282

469 698 (чотириста шістдесят
дев'ять тисяч шістсот дев'яносто
вісім) грн. 08 коп.

Відкриті
торги

травень 2015 року

2282

464 715 (чотириста шістдесят
чотири тисячі сімсот
п'ятнадцять) грн. 60 коп.

Відкриті
торги

травень 2015 року

код 17.29.1 - вироби паперові та картонні, інші
(студентські квитки державного зразка) (17.29.19-85.00)

код 10.51.1 - молоко та вершки, рідинні, оброблені
(молоко ультрапастеризоване 2,5%, молоко
пастеризоване 2,6%, крем кондитерський
ультрапастеризований для збивання 26%, вершки
порційні 10%, крем кондитерський
ультранастеризований для збивання 30%) (10.51.1142.00, 10.51.12-30.00, 10.51.12-10.00) - Лот №1 -2 2 360
л.; Лот №2 - 5 найменувань
код 10.51.5 - продукти молочні, інші(молоко незбиране
згущене з цукром 8,5%, молоко згущене варене "Іриска"
нежирне, молоко згущене варене "Іриска" 8,5%,
біфідойогурт в асортименті, кефір 2,5%, ряжанка 4,0%,
сметана 21% ( 10.51.51-08.00, 10.51.52-45.00, 10.51.5265.00, 10.51.52-41.00)
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O.K. Закусило
Р.В. Рак

