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

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для
Очікувана вартість предмета
бюджетних
закупівлі
коштів)

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

запит цінових
пропозицій

квітень 2015
року

запит цінових
пропозицій

квітень 2015
року

РОЗДІЛ №1 ТОВАРИ:
01.13.1 Овочі литкові (селера стебло, капуста середня,
капуста пізня, капуста молода, капуста синя, листя
салата, листя салата Україна, кріп імп., кріп Україна,
петрушка, петрушка Україна, шпинат, щавель
Україна, цвітна капуста, капуста Пекинська)(01.13.1900.00, 01.13.12-00.00, 01.13.14-00.00, 01.13.16-00.00,
01.13.13-00.00)

2282

177 661,20 (сто сімдесят сім тис.
шістсот шістдесят одна грн. 20
коп.)

01.13.4 Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні
(цибуля, цибуля зелена, корінь селери, буряк, буряк
молодий, морква калібрована 10-15, морква малютка
молода, морква молода калібрована 10-15, часник
зимній, часник молодий, редис червоний, редька
рання) (01.13.43-00.00, 01.13.49-00.00, 01.31.41-00.00,
01.13.42-00.00)

2282

156 508,80 (сто п'ятдесят шість
тис. п'ятсот вісім грн. 80 коп.)

Примітка

10.83.1 Чай і кава, оброблені (чай AHMAD TEA
Англійський до сніданку 100 пак.200г, чай 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
HYLEYS 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 6805-97 , кава в
зернах "Перфето" 1000г, кава натуральна розчинна
сублімована Jacobs Monarch 95г, нап.розч. MacCoffee
Зві 20г, кава натуральна розчинна сублімована Nescafe
Gold 25 стіків 50г, каппучіно "Амарето" Ristora 1 кг,
чай Ristora 1 кг, кава Extrabar, Чай GEROLD 25*2,75г в
асортименті, чай "Майський" 100 пак. в асортименті,
кава Poli SUPERBAR, кава в зерні, Кава Якобз Монарх
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) (10.83.13-00.00, 10.83.11-50.00, 10.83.12-40.00)

2282

179 268,00 (сто сідесят дев'ять
тис. двісті шістдесят вісім грн.
00 коп.)

запит цінових
пропозицій

квітень 2015
року

11.07.1 Води мінеральні та безалкогольні напої (вода
мінеральна природна лікувально-столова
гідрокарбонатна натрієва сильногазована БОРЖОМІ
скло 0,5 Грузія, Вода Бонаква 0,5, вода Моршинська
слабогазована скло 0,5 ДСТУ 878-93, вода Моршинська
пласт 0,5, вода Софія Київська 1,0л газована,
негазована ДСТУ 878, вода Софія Київська 0,5л
газована, негазована ДСТУ 878, напій безалкогольний
Coca-Cola 500 мл Сертифікат ISO 9001 FSSC 22000,
напій безалкогольний FANTA 500 мл Сертифікат ISO
9001 FSSC 22000 в асортименті, напій безалкогольний
Sprite 500 мл Сертифікат ISO 9001 FSSC 22000,
освіжаючий чай Nestea 0,5л 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 Моршинська 1,5л негазована, вода
Миргородська 0,5л, вода Боржомі 0,33л скло, вода
Боржомі пласт. 0,5л , вода Пепсі-кола 0,330 ж/б, вода
Моршинська 0,33 скло, вода Пепсі-Кола 0,5л в
асортименті, вода Софія Київська 0,4 л скло, напій Берн
0,25 л, чай холодний Ліптон 0,5л в асортименті, напій
Капрі зон 0,2 л в асортименті, сироп Росинка 1 л в
ассортименті) (11.07.11-30.00, 11.07.19-30.00)
10.51.3 Масло вершкове та молочні пасти ( масло
солодко вершкове Селянське 73% фас 0,2, Масло
Селянське 72,5% ДСТУ4399) (10.51.30-30.00)

2282

177 414,00 (сто сімдесят сім тис.
чотириста чотирнадцять грн. 00
коп.)

запит цінових
пропозицій

квітень 2015
року

2282

179 268,00 (сто сімдесят девять
тис. пятсот двадцять грн. 00
коп.)

запит цінових
пропозицій

квітень 2015
року

10.51.4 Сир сичужний та кисломолочний сир (сир
твердий Російський, сир Голандський, сир РАДАМЕР,
сир Гауда, сир Мааздам, сирки 23% Детские БрОДОО,
сирок глаз.23% Чудо, сирок Дружба плавлений, творог
9 % Словяночка 0,2, сир кисломолочний 9% жиру)
(10.51.40-30.00, 10.51.40-70.00)

2282

179 701,32 (сто сімдесят дев'ять
тис. сімсот одна грн. 32 коп.)

запит цінових
пропозицій

квітень 2015
року

235 333,05 (двісті тридцять п'ять
запит цінових
тис. триста тридцять три грн. 05
пропозицій
коп.)

квітень 2015
року

26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя
до них (програмно-апаратний комплекс) (26.20.1400.00)

2282

17.12.4 Папір некрейдований (папір офсетний 80г/м2
70*100, папір офсетний 160г/м2 70*100, папір крафт
70*100 65г/м2) (17.12.42-40.00, 17.12.42-60.00, 17.12.4180.00)

2282

17.12.3 Картон тарний (картон-льон 240г/м2 64*90,
картон-хромерзац 230г/м2 70*100, картон палітурний
1050*920 т.2,0мм) (17.12.35-40.00)

2282

35.11.1 - Енергія електрична (постачання електричної
енергії) (35.11.10-00.00)

2282

445 000,00 (чотириста сорок
п'ять тис. грн. 00 коп.)

переговорна
процедура

квітень 2015
року

35.11.1 - Енергія електрична (постачання електричної
енергії) (35.11.10-00.00)

2282

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

переговорна
процедура

квітень 2015
року

2282

1 037 891,00 (один млн.
тридцять сім тис. вісімсот
дев'яносто одна грн. 00 коп.)

переговорна
процедура

квітень 2015
року

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої
води (Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої
води) (35.30.14-00.00)

875 100,00 (вісімсот сімдесят
п'ять тис. сто грн. 00 коп.)

відкриті торги

квітень 2015
року

227 220,00 (двісті двадцять сім запит цінових
тис. двісті двадцять грн. 00 коп.)
пропозицій

квітень 2015
року

2282

229 343,31 (двісті двадцять
дев'ять тис. триста сорок три
грн. 31 коп.)

переговорна
процедура

квітень 2015
року

2282

528 987,19 (п'ятсот двадцять
вісім тис. Дев'ятсот вісімдесят
сім грн. 19 коп)

переговорна
процедура

квітень 2015
року

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої
води (Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої
води) (35.30.14-00.00)(6 лотів)

2282

25 040 435,00 (двадцять п'ять
млн. сорок тис. чотириста
тридцять п'ять грн. 00 коп.)

переговорна
процедура

квітень 2015
року

10.13.1 Консерви та готові страви з м'яса, м'ясних
субпродуктів чи крові (Ковбаса Фірмова з молоком 1с
Глобіно, Ковбаса Лікарська ДСТУ 4436:2005 в/г
нат.міх, Сосиски молочні варені ДСТУ 4436:2005 в/г
штуч.поліамід., Ковбаса Дрогобицька напівкопчена
ДСТУ 4435:2005 в/г ,штуч.білк., Ковбаса Сервелат
варено-копчена ДСТУ 4591:2006 в/г, штуч білк.,
Сосиски 1 с целофан, газ пак БЕЗ ГМО ТУ У 15.136872320-002:2011, Ковбаса Брауншвейгська с/к в/с в/п
ціл виріб БЕЗ ГМО ТУ У 15.1-25531939-009:2008,
Ковбаса Московська в/с Глобіно, Балик Традиційний
КВ в/с в/у ц ТУ У 10.1-131078721-003:2013, 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 БЕЗ ГМО ТУ У 15.1-34485-1730012006, Ковбаса Кремлівська в/к 1с в/у ц ТУ У 15.125531939-009:2008, Крила курячі КВ г/у ТУ У 15.130978685-006-2001, Сосиски підкопчені 1с г/у, Балик
Дворянський СК в/у ц ТУ У 10.1-131078721-003:2013)
(10.13.14-60.00, 10.13.15-35.00)

2282

179 206,80(сто сімдесят дев'ять
тис. двісті шість грн. 80 коп.)

запит цінових
пропозицій

квітень 2015
року

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої
води (Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої
води) (35.30.14-00.00)
35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої
води (Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої
води) (35.30.14-00.00)

35.11.1 - Енергія електрична (постачання електричної
енергії) (35.11.10-00.00)

2282

313 800,00 (триста тринадцять
тис. вісімсот грн. 00 коп.)

переговорна
процедура

квітень 2015
року

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

2282

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

відкриті торги

квітень 2015
року

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від СП. СІ/. гСґГ
Перший проректор
Голова комітету з конкурсних торгів
Секретар комітету з конкурсних торгів

О.К. Закусило
Р.В. Рак

