рlчнии плАн зАкупlвЕль
на 2О15 piK

flержавна установа "Нацiональний iнстиryт фтизiатрiТ i пульмонологiТ iм.Ф.Г.Яновського НАМН УкраТни"

едрпоу

020{1964

найменування замовника, код за еДРПОУ

Предмет закупiвлi

1

10.'l3.1 Консерви та готовi страви з м'яса, м'ясних субпродукriв чи
KpoBi
(1 0.13.14-60.00 Ковбаси й подiбнi продуlсги з мяса, мясних субпродукrit
чи KpoBi, готовi харчовi продукrи, виготовленi на ocHoBi цих виробiв
(KpiM ковбас з печiнки й готових страв)

(Jрlентовании
початок
проведення
процедури

(для
бюджетних
коштiв)

Очiкувана
BapTicTb
предмета
закупiвлi

Процедура
закупiвлi

2

5

4

5

22з0

(п'ятсот тридцять шiсть тисяч BiciMcoT

Вiдкритi торги

пютии

Вiдкритi торги

лютии

Вiдкритi торги

лютии

Вiдкритi торги

лютии

Код КЕКВ

536 800,00 грн.

грн.00 коп.) з

(-Ковбаса варена "Лiкарська" (наryральна оболонка) або еквiвалент)
-Сардельки BapeHi "flo снiданку" 1 гаryнку (наryральна оболонка) або

аяиrrпiqпi

П,ЩВ

еквiвалент)

10.51.1 Молоко та вершки, рiдиннi, обробленi
(-Молоко 2,5% пастеризоване, фасоване, 1л (полiетилен))

22з0

,l0.51.3 Масло вершкове та молочнi пасти
(10.51.30-30.00 Масло вершкове з yMicToM жиру не бiльше нiж 85
мас.%)
(-Масло вершкове 73О/о без рослиннихдобавок, вагове)

223о

1.1 М'ясо великоТ рогатоТ худоби, свиней, овець, кiз, коней та
iншихтварин родини конячих, свiже чи охолоджене
(10.11.11-40.00 Яловичина та телятина, свiжа чи охолоджена, у ryшах,
1

456 000,00 грн.

'l

категорiя (туша))

(чотириста п'ятдесят шiсть тисяч грн.

00 коп.) з ПДВ

0.1

напiвryшах iчвертках)
(-М'ясо яловичина охолоджене

298 800,00 грн.
(двiстi дев'яносто BiciM тисяч BiciMcoT
грн. 00 коп.) з ПДВ

22з0

478 500,00 грн.
(чотириста сiмдесят BiciM тисяч
п'ятсот грн,00 коп.) з П,ЩВ

Примiтки
6

10.20.1 Продукцiя рибна, cBix<a, охолоджена чи заморожена

(-Риба свiжоморожена " Хек "
-Риба свiжоморожена " Мiнтай

")

10.12,1 М'ясо свiйськоТ птицi, свiже чи охолоджене
(10.12.10-10.00 Тушки курей, свiжi чи охолодженi)
(Кури свiжомороженi бройлери, 1 категорiТ
-Фiле охолоджене)
10.51.4 Сир сичужний та кисломолочний сир
(-Сир кисломолочний жирнiстю 5% фасований 250г

-Сирок солодкий ,100г
-Сир твердий 50% жирностi "Росiйський", "Голландський" або

530 800,00 грн.

223о

(п'ятсот тридцять тисяч BiciMcoT грн.
00 коп.) з ПffВ

22з0

(двiстi тридцять п'ять тисяч грн. 00

Вiдкритi торги

лютии

Вiдкритi торги

лютии

Вiдкритi торги

лютий

Вiдкритi торги

лютии

235 000,00 грн.
коп.)з ПДВ

22з0

197 730,00 грн.
(сто дев'яносто ciM тисяч ciMcoT
тридцять грн. 00 коп.) з ПflВ

еквiвалент)

'l0.39.'t Плоди та овочi, обробленi та законсервованi, KpiM картоплi
(10.39.17-50.00 Капуста, квашена, законсервована (KpiM готових

овочевих страв i сушеноТ, замороженоТ чи законсервованоТ оцтом чи
оцтовою кислотою квашеноТ капусти)
(10.39.17-25.00 Паста та пюре ToMaTHi, концентрованi)
(10.39.16-00.00 Горох законсервований, без додання оцry чи оцтовоТ
кислоти, KpiM готових овочевих страв)
(10.39.17-80.00 Кукурудза цукрова, приготована чи законсервована
(KpiM готових овочевих страв i сушеноТ, замороженоТ чи
законсервованоТ оцтом чи оцтовою кислотою цукровоТ кукурудзи)
(Огiрки солонi;

-Капуста квашена;
-томат-паста, скло банка;
-Горох законсервований;
-кчкчрчдза цчкрова законсервована)

22зо

20't 290,00 грн.
(двiстi одна тисяча двiстi
дев'яносто грн. 00 коп.)з ПДВ

10.71.1 Вироби хлiбобулочнi, кондитерськi та кулiнарнi,
борошнянi, нетривалого зберiгання
(1о.7 1.1 1-00.90 Вироби хлiбобулочнi, нетривалого зберiгання, iнmi
-Хлiб УкраТнський столичний

-Хлiб пшеничний традицiйний подовий 1 гаryнок
-Батон нарiзний КиТвський вищий гаryнок)

223о

397 992,00 rрн.

(триста дев'яносто ciM тисяч дев'ятсот

дев'яносто двi грн.) з

ЗатвердЖениЙ рiшенням KoMiTery з конкурсних торгiв вiд 3 люто го 2Оl5р. Nоз

Голова KoMiTery з конкурсних торгiв

М.Л.Козаченко

Секретар KoMiTery з конкурсних

Л.В.Левченко

П.ЩВ

Вiдкритi торги

лютии

