Зміни до річною плану закупівель на 2015 рік
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02070944
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Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

РОЗДІЛ №1 ТОВАРИ:
код 81.29.1 - Послуги щодо очищування, інші (Послуги
щодо дезінфікування та винищування шкідників)
(81.29.11-00.00)

2282

180 000 (сто вісмдесят тисяч)
грн. 00 коп.

запит цінових
пропозицій

травень 2015 року

2282

419 1 3 6 (чотириста
дев'ятнадцять тисяч сто
тридцять шість) грн. 00 коп.

Відкриті
торги

травень 2015 року

код 10.61.2 - борошно зернових і овочевих культур; їхні
суміші (Борошно ГОСТ 12183-66, Борошно житнє
(10.61.21-00.00, 10.61.21-00.01)

2282

305 328 (триста п'ять тисяч
триста двадцять вісім) грн. 00
коп.

Відкриті
торги

травень 2015 року

код 01.13.5 - коренеплоди та бульби їстівні з високим
умістом крохмалю та інуліну (Картопля відбірна )
(01.13.51-00.00)

2282

600 000 (шістсот тисяч) грн. 00
коп.

Відкриті
торги

травень 2015 року

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

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

Запит цінових
пропозицій

травень 2015 року

код 01.47.2 - яйця у шкаралупі, свіжі (яйце дієтичне,
яйце столове (01.47.21-00.00)

Примітка

код 10.83.1 - чай і кава, оброблені

(Чай A H M A D TEA

Англійський д о сніданку 100 пак.200г; хай Batik Королівський
стандарт 100 пак 200г; чай Greenfield чорний 25 пак 50г; чай
Greenfield фруктовий в асортименті 25 пак 50г; чай Greenfield
фруктовий в асортименті 100 пак 2г; чай HYLEYS 125* 1,5г; Чай
H YLEYS 25* 1,5г; чай HYLEYS з/б 125г; чай Домашній з
наповнювачем 20* 1,5г; чай "Небесна пагода" в асортименті
25*1,5г; кава натуральна смажена в зернах Віденська Арабіка фас
1000г ГОСТ 6 8 0 5 -9 7 ; кава в зернах "Перфето" 1000г; кава
натуральна розчинна сублімована Jacobs Monarch 95г; нап.розч.
M acCoffee Зві 20г; кава натуральна розчинна сублімована Nescafe

2282

177 528 (сто сімдесят сім тисяч
п'ятсот двадцять вісім) грн. 00
коп.

Переговорна
процедура

травень 2015 року

2282

178 030 (сто сімдесят вісім
тисяч тридцять) грн. 80 коп.

Переговорна
процедура

травень 2015 року

153 500 (сто п'ятдесят три тисячі Переговорна
процедура
п'ятсот) грн. 00 коп.

травень 2015 року

Gold 25 стіків 50г; каппучіно "Амарето” Ristora 1 кг; Чай Ristora 1
кг; кава Extrabar; Чай GEROLD 2 5*2,75г в асортименті; чай
"Майський" 100 пак. в асортименті; кава Poli SUPERBAR; кава в
зерні; кава Я кобз М онарх стік 1*26; кава раств."Якобз
"MONARCH" (100г.); кава МакШоколад в асортименті; кава
натуральна розчинна сублімована TM Nero Aroma 500 гр.; напій
"Галка" 100

г)(1 0 .83.13-00.00; 10.83.11-50.00; 10.83.1240.00)

код 10.13.1 - консерви та готові страви з м'яса, м'ясних
субпродуктів чи крові (К-са варена "Фірмова" 1/с (синюга); кса варена "Лікарська" в/с ( міхурі); сосиски варені „Верш кові,, в\с (
черева); к-са салямі "Мисливська" в-к, в/г; к-са "Сервелат" в-к, в/г;
сосиски варені "Хот Дог" 1/г (целофан); к-са "Брауншвейгська" с-к,
в/г; к-са "Московська" в-к, в/г; балик Традиційний КВ в/с в/у ц ТУ
У 10.1-13 1078721-003:2013; балик Глобинський в/с; шинка
Апетитна 1с, п/а Глобіно; ковбаса Салямі Золотиста с/к в/с; ковбаса
Салямі Віденська в/с н/к Глобіно; салямі Віденська н/к в/с в/п; К-са
"Європейська" н-к, 1/с; крило "Соковите" к-в, в/с; сосиски варені
"Студентські" (п /а) 1/с; балик Дворянський СК в/у ц Т У У 10.113 1 0 7 8721-003:2013)

(10.13.14-60.00; 10.13.15-35.00)

код 26.12.3 - картки з убудованою мікросхемою ( smart картки) (проїздні квитки на громадські види транспорту
(26.12.30-00.00)) - Л от №1 - 2 найменування; Лот №2 183 шт.

2282

код 10.81.1 - цукир-сирець, іросіиннии і очищении
тростинний чи буряковий цукор (сахароза); меляса
(ІДукор ванільний 0,5кг, цукор ванільний 10г, цукор
пісок, цукор рафінад 0,500 кг, цукор рафінад 0,850 кг,
цукор в стіках 5г, цукрова пудра, цукор пісок фас 1 кг)
(10.81.13-00.00, 10.81.12-30.10, 10.81.13-30.20, 10.81.1330.30)

2282

291 198 (двісті дев'яносто одна
тисяча сто дев'яносто вісім) грн.
24 коп.

Відкриті
торги

травень 2015 року

2282

176 987 (сто сімдесят шість
тисяч дев'ятсот вісімдесят сім)
грн. 40 коп.

Переговорна
процедура

травень 2015 року

2282

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

Відкриті
торги

травень 2015 року

код 11.07.1 - води мінеральні та безалкогольні напої
(Вода мінеральна природна лікувально-столова гідрокарбопатна натрієва
сильногазована БОРЖ О М І скло 0,5 Грузія; Вода Бонаква 0,5 л; Вода
М орш инська слабогазована скло 0,5 ДСТУ 878-93; Вода М орш инська
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Вода С офія К иївська 0,5л газована, негазована ДСТУ 878; Напій
безалкогольний C oca-C ola 500 мл Сертифікат ISO 9001 FSSC 22000; Напій
безалкогольний FANTA 500 мл Сертифікат ISO 9001 FSSC 22000 в
асортименті; Н апій безалкогольний Sprite 500 мл С ертифікат ISO 9001
FSSC 22000; О свіжаю чий чай N estea0,5fl в асортименті; Напій
безалкогольний Росинка 0,5л в асортименті ДСТУ 4069; Напій
безалкогольний Росинка 1,0л в асортименті ДСТУ 4069; Вода Софія
Київська негазована 5,0 л ДСТУ 878; Вода М оршинська 1,5л негазована:
Вода М иргородська 0,5л; Вода Боржомі 0,33л скло; Вода Боржомі пласт.
0,5л; Вода П епсі-кола 0.330 ж/б: Вола М оршинська 0,33 скло; В ода ПепсіКола 0,5л в асортименті; В ода Софія Київська 0.4 л скло; Н апій Берн 0.25
л; Чай холодний Л іптон 0.5л в асортименті; Напій Капрі зон 0.2 л в
асортименті: Сироп Росинка 1 л в ассортимент^

(11.07.1 1-30.00,

11.07.19-30.00)
код 10.51.1 - молоко та вершки, рідинні, оброблені
(молоко ультрапастеризоване Славяночка 2,5% 90 г.,
молоко пастеризоване 2,6% 0,95 плівка, молоко
пряжене 2,6 % 0,92 пюр/пак, крем кондитерський
ультрапастеризований для збивання 26% 1000 г.,
вершки порційні 10% 10 г., крем кондитерський
ультрапастеризований для збивання 30% 1000 г.)
(10.51.11-42.00, 10.51.12-30.00, 10.51.12-10.00)

код 10,51.5 - продукта

М ОЛОЧНІ,

інші (М олоко незбиране

згущ ене з цукром 8,5% 380 г., молоко незбиране згущ ене з цукром
8,5% 7800 г., молоко згущ ене варене “Іриска” нежирне 380
г.,молоко згущ ене варене “Іриска” 3000 г., біф ідойогурт в
асортименті, кефір 2,5% пляшка-пласт 0,43, кефір 2,5%
0 ,9 5 ,ряжанка 4,0% пюр/пак 0,45, ряжанка 4,0% плівка 0,45, сметана

2282

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

Відкриті
торги

травень 2015 року

2282

789 871 (сім сот вісімдесят
дев'ять тисяч вісім сот сімдесят
одна) грн. 68 коп.

Відкриті
торги

травень 2015 року

2282

636 435 (ш істсот тридцять шість
тисяч чотириста тридцять п'ять)
грн. 60 коп.

Відкриті
торги

тпавень
2015 dokv
1

21%, йогурт в асортименті 1,5 % 0,43 пюр/пак, кефір 3,2% пюр/пак)

( 10.51.51-08.00, 10.51.52-45.00, 10.51.52-65.00, 10.51.5241.00)
код 11.07.1 - води м інеральні та безалкогольні напої
(вода мінеральна природна лікувально-столова гідрокарбонатна
натрієва сильногазована «Боржомі» пластик 0,5 л; вода мінеральна
природна лікувально-столова гідрокарбонатна натрієва «Боржомі»
0,33л скло; вода «Бонаква» 0,5 л пластикова пляшка газована,
негазована; вода «Моршинська» 0,33 л скляна пляшка газована,
негазована; вода «Моршинська» слабогазована скло; вода
«Моршинська» пластикова пляшка 0,5 л газована, негазована; вода
«Моршинська» 1,5л газ, негаз; вода «Моршинська» негазована 6л;
вода «Софія Київська» 0,5 л газована, негазована; вода «Софія
Київська» 0,4 л скляна пляшка; вода «Софія Київська» 1,0л
газована, негазована; вода «Софія Київська» негазована 5,0 л; напій
безалкогольний «C oca-C ola» 500 мл; напій безалкогольний
«FANTA» 500 мл; напій безалкогольний «Sprite» 500 мл; напій
безалкогольний «Coca-Cola» 0,25 л ж/б; напій безалкогольний
«Sprite» 0,25 л ж/б; напій безалкогольний «FANTA» 0,25 л ж/б;
освіжаючий чай «N estea» 0,5л в асортименті; напій безалкогольний
«Росинка» 0,5л в асортименті; напій безалкогольний «Росинка»
1,0л в асортименті; напій газований «Пепсі-кола» 0,33 ж/б; напій
газований «Пепсі-Кола» 0,5 л в асортименті; напій «Mirinda
Refreshing» 0,6 л апельсин; напій газований «7-UP» 0,5 л; напій
енергетичний «BU R N » 0,25 л; чай холодний «Ліптон» 0,5л в

(11.07.1130.00, 11.07.19-30.01, 11.07.19-30.02, 11.07.19-30.03)

асортименті; напій «Капрі зон» 0,2 л в асортименті)

КОД 10.32.1 - СОКИ ф руктові та овочеві

(сік «Sandora»

1 л.

в

асортименті; сік «Sandora» 250 мл. в асортименті; сік «Садочок» 0,2 л. в
асортименті; сік «Садочок» 0.4 л. в асортименті бутилка; сік «Садочок»
0.95 л. в асортименті; сік «Річ» 0,2 л. в асортименті; сік «Річ Кідс» 0,2 л. в
асортименті; сік «Galicia» 1 л. в асортименті без додавання води, цукру та
консервантів; сік «Садочок» апельсиновий 0.95 д.; сік «Садочок»

яблучний 0 .9 5 л . ) ( 1 0 .3 2 .1 2 - 3 0 .0 0 , 1 0 .3 2 .1 6 -0 0 .0 0 )

'
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код 35.11.1 - енергія електрична (постачання
електричної енергії (35.11.10-00.00)

2282

102 860 (сто дві тисячі вісімсот
шістдесят) грн. 00 коп.

Переговорна
процедура

травень 2015 року

код 17.22.1 - папір побутовий і туалетний та паперова
продукція (папір туалетний без гільз "Обухів" 65 м.;
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)

2282

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

Запит цінових
пропозицій

травень 2015 року

травень 2015 року

травень 2015 року

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)

2282

179 352 (сто сімдесят дев'ять
Запит цінових
тисяч триста п'ятдесят дві) грн.
пропозицій
00 коп.

код 10.11.1 - м'ясо великої рогатої худоби, свиней,
овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих,
свіже чи охолоджене (м'ясо свинини лопатка без кісток
та сала охолоджене, м'ясо свинини ошийок охолоджене,
м'ясо свинини в/г задня частина охолоджене, м'ясо
свинини корейка без кісток та сала охолоджене, м'ясо
яловичини лопатка без кісток охолоджене (10.11.1250.00, 10.11.11-90.00)

2282

178 920 (сто сімдесят вісім
тисяч дев'ятсот двадцять) грн.
00 коп.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від

Л>>/

Запит цінових
пропозицій

№ /^'

Перший проректор
Голова комітету з конкурсних торгів
Секретар комітету з конкурсних торгів

O .K .Закусило
Р.В. Рак

