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дoДAToк Дo PIЧHoгo пЛAHy 3AКyПlBЕлЬ

Ha 2015 piк
.,Haцioнaльний
iнститyт фтизiaтpiТ i пyльмoнoлoгii iм.Ф.Г.ЯнoвсЬкoгo HAMH УкpаTни'.
.Qepжaвнa yстaнoва
eдPпoy 02011964
наймeнyвaння зannoвникa' кoд зa eДPПoУ

Пpeдмeт зaкyпiвлi

1

.l0.1з.1 Кoнсepви тa гoтoвi стpaви з м'ясa, м'яGt|иx сyбпpoдyкriв
ни кpoвi
(-Capдeльки вaрeнi .'.Qo снiдaнкy.' 1 гaryнкy (нarypaльнa oбoлoнкa)
(10.13.14-60.00 Кoвбаси й пoдiбнi пpoдyкти 3 м.ясa, м.ясниx
сyбпpoдylсгiв ни кpoвi, гoтoвi xаpvoвi пpoдyкти' гoтoвi xapvoвi
пpoдyкти, Bигoтoвлeнi нa oснoвi циx виpoбiв (кpiм кoвбaс з

Кoд КЕКB
(для

oнiкyвaнa
вapтiсть

бюджeтниx
кoштiв)

пpeд]иeтa

2

3

зaкyпiвлi

opieнтoвaний
пoчaтoк
Пpoцeдypа
пpoвeдeння
зaкyпiвлi
пpoцeдypи
зaкyпiвлi
4

Пpимiтки

я

6

вiд сyми дoгoвopy)
74853'00 (сiмдeсят нoтиpи тисяvi
вiсiмсoт п.ятдeсят тpи гpн.) з ПflB
чaстиHa 6 ст.40 3У..Пpo здiйснeння
(2oo/o

22З0

дep)кaBниx зaкyпiвeль.'

пeчiнки й гoтoвиx стpав)

ЁКoвбaса вaDeнa',Лiкaoськa.. (нaтvoaльнa oбoлoнкa)

10.5l.1 Moлoкo тa вepшки' piдиннi, oбpoблeнi
(-Moлoкo 2,5o/o пacтepи3oBaHe, фaсoвaнe,

1

л (пoлieтилeн))

10-11'1 M.ясo вeликoТ poгaтoТ xyдo6и, свинeй, oвeцЬ, кiз, кoнeй та
iншиx тваpин poдини кoнячиx' свiжe чи oxoлoджeнe
(10.11.1140.00 ЯлoвичиHа та тeлятина, свiжa чи oxoлoджeHa' y
ryЩax, напiвryшax i нвepткаx
(M.ясo Ялoвичи Hа oxoлoджeнe 1 кaтeгopiя (тyшa))
10.20.1 Пpoдyкцiя pи6на, свiжa, oxoлoджeнa чи зaмopoжeнa
(10.20.13-30.00 Pи6а мopсЬка' цiлa, зaмopoжeнa
-Pибa свiжoмopo)кeHa ., Хeк..)

22З0

(2О% вiд сyми дoгoвopy)
47600'00 (сopoк сiм тисяч шiстсoт гpн.)
з П,QB нaстинa 6 ст.40 3У'.Пpo
здiйснeння дepжaвних зaкyпiвeль'.

вiд сyми дoгoвopy)
69838'20 (шiстдeсят дeв.ять тисян
вiсiмсoт тpидцятЬ вiсiм гpн. 20кoп.) з
П.QB vaстинa 6 ст.40 3У'.Пpo
(2Оo/o

2230

здiйснeння дep)кaBHиx зaкyпiвeль'.
(2О% вiд сyми дoгoвopy)

2230

70203'20 (сiмдeсят тисяv двiстi тpи гpH.
20кon.) з П.QB vaстинa 6 ст.40 3У..Пpo
здiйснeння дepжaBHиx зaкyпiвeль'.

01..l3.5 Кopнeплoди тa бyльби ibтiвнi з висoким yмiстoм
кpoxмaлю та iнyлiнy
(01.1 3.5l -00.00 Каpтoпля

2230

сlЧeнЬ

22Зo

сiчeнь

-Каpтoпля)
10.51.4 Cиp синyжний тa кислoмoлoчHиЙ
(-Cиp кислoмoлoч ний жиpнiстю 5% фасoвaн иЙ 25or
.'Poсiйський'',,'Гoлландський.')
- C"p .""pд,й 50% жиpнoстi

(2o% вiдсyми дoгoвopy)
55 760,00 (п.ятдeсят п.ять тисяч сiмсoт
шiстдeсят гpн.) з П.ЦB
чaстиHа 6 ст.40 3У',Пpo здiйснeння
дeDжaвHиx закvпiвeль'.
(20% вiд сy]vlи дoгoвopy)
44 7 o2,oo (сopoк Чoтиpи тисячi сiмсoт двi
гpн.) з П.ЦB
Чaстинa 6 ст.40 3У.Пpo здiйснeння
пA^vaoЦt,v

aavrrпinAпь..

,l0.39.1 Плoди та oвoнi, oбpoблeнi зaкoнсepвoванi, кpiм

кapтoплi

(2О% вiдсyми дoгoвopy)
42 320,40 (сopoк двi тисяvi тpистa дBaдцятЬ

(.oгipки сoлoнi)
(10.39.17-50.00 Кanyстa, квашeнa' закoHсepвoвана (кpiм
гoтoвиx стpaв i сyшeнoi., зaмopoжeнoТ чи 3акoнсepвoванoТ
oцтoм чи oцтoвoю кислoтoю кващeнoТ капyсти

сiчeнь

2230

-Кaпyстa квaшeнa)
(10.39.17-25.00 Пaстa тa пюpe тoмaтнi, кoнцeнтpoванi
-Тoмaт-пaста, склo бaнкa)
кoндитepськi тa кyлiнаpнi'
@нi,

(2О% вtдсyми дoгoвopy)
32 904,53 (тpидцять двi тисянi дeв'ятсoт

бopoшнянi, нeтpивaлoгoзбepiгaння (10.71.11.00.90
Bиpoби xлiбoбyлoннi, нeтpивалoгo збepiгaння, iншi

с|чeHЬ

2230

.Xлiб УкpаTнськиЙ стoличний
. Xлiб пшeниvний тpадицiйний пoдoвий 1 гaryнoк
10.51.3 Maслo вepщкoBe

(10.51.з0.з0.00 Maслo Bepшкoвe з yмiстoм жиpy He бiльшe
нiж 85 мac.o/o
-Maслo вepшкoвe 72,5o/o 6eз poслИ}tHиx дoбaвoк, вaгoвe)

Ceкpeтap кoMiтeтy з кoHКypсHиx тopгlв

сIчeнЬ

2230

€ф

Гoлoвa кoMiтeтy з кoнКypсHиx тopгlв

;lA1l',!iil

#Ёiй'lii

ij1*1.

гpн.40 кoп.) з П.QB
.'Пpo здiЙснeнHя
дepжaвHиx
ЧaстиHа 6 ст.40
зaкyпiвeль.'

l|;Jfl Ё1

йo'*,*'u,o,,,

lo"*'8;Ьiiy#o-)

;

,' /'

шt.

Чoтиpи гpн.53кoп.) з ПДB
ЧaстиHa 6 ст.40',Пpo здiЙснeHHя деpжaвниx
зaкyпiвeль'.
(20% siдсyми дoгoвopy)
84 840,00 (вiсiмдeсят чoTири тисячi вiсiмсoт
чaстинa 6 ст.
сopoк гpн.) з ПflB
..Пpo
здiйснeння днp)кавHиx зaкyпiвeль.'
40

