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

Код КЕКВ
(ДЛЯ

Предмет закупівлі

бюджетних
коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Орієнтовний
початок
Процедура
проведення Примітка
закупівлі
процедури
закупівлі

РОЗДІЛ №1 ТОЕ АРИ:
код 05.10.1 - Вугілля кам'яне (вугілля кам'яне) (05.10.10-00.00)
код 10.13.1 - консерви та готові страви з м'яса, м'ясних
субпродуктів чи крові (Ковбаса Фірмова з молоком 1с Глобіно,
ковбаса Лікарська, сосиски молочні варені, ковбаса Дрогобицька
напівкопчена, ковбаса Сервелат варено-копчена, сосиски 1 с
целофан, газ пак, ковбаса Брауншвейгська с/к в/с в/п ціл виріб,
ковбаса Московська в/с Глобіно, балик Традиційний КВ в/с в/у ц,
балик Глобинський в/с, шинка Апетитна 1с, п/а Глобіно, ковбаса
Салямі Золотиста с/к в/с Глобіно, Ковбаса Салямі Віденська в/с
н/к Глобіно, салямі Віденська н/к в/с в/п ціл.виріб, Ковбаса
Кремлівська в/к 1с в/у ц, крила курячі КВ г/у, сосиски підкопчені
1с г/у, балик Дворянський СК в/у ц, консерва Яловича 525и/)
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2282

390 000 (триста дев'яносто
тисяч) грн. 00 коп.

відкриті
торги

травень 2015
року

2282

641 638 (шістсот сорок
одна тисяча шістсот
тридцять вісім) грн. 80 коп.

Відкриті
торги

червень 2015
року

код 10.51.4 - сир сичужний та кисломолочний сир (Сир
твердий Російський, сир Голандський, сир РАДАМЕР, сир
Гауда, сир Мааздам, сирки 23% Детские Бр 0,090, сирок
глаз.23% Чудо, сирок Дружба плавлений, творог 9% 200г,
сир кисломолочний 9% жиру, сир м'який Моцарелла 45%
0,25, Фруктовий сирок збитий Смачненький 100г 5,0%
жиру) (10.51.40-30.00, 10.51.40-70.00)

2282

755 430 (сімсот
п'ятдесят п'ять тисяч
чотириста тридцять)
грн. 00 коп.
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Перший проректор
Голова комітету з конк

О. К, Закусило

Секретар комітету з кон:

Р.В. Рак

Відкриті
торги

червень
2015 року

