Затверджено
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

15.09.2014 № 1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ зі змінами
на 2015 рік
Відділ освіти Харківської районної державної адміністрації, КОД за ЄДРПОУ 02146191
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі
1
Масло вершкове та молочні
пасти
10.51.3
Сир сичужний та
кисломолочний сир
10.51.4
Продукти молочні, інші
10.51.5

Код КЕКВ (для
бюджетних
коштів)
2
2230

2230

2230

М'ясо свійської птиці,
заморожене
10.12.2

2230

Продукція рибна, свіжа,
охолоджена чи заморожена
10.20.1

2230

Консерви та готові страви з
м'яса, м'ясних субпродуктів чи
крові
10.13.1
Вироби хлібобулочні,
кондитерські та кулінарні,
борошняні, нетривалого
зберігання 10.71.1
Яйня v шкацалупі, свіжі

Очікувана вартість предмета
закупівлі
3
874650,00 грн. (вісімсот
сімдесят чотири тисячі шістсот
п’ятдесят гривень 00 коп.)
955290,00 грн. (дев’ятсот
п’ятдесят п’ять тисяч двісті
дев’яносто 00 коп.)
452619,50 грн. (чотириста
п’ятдесят дві тисячі шістсот
дев’ятнадцять грн. 50 коп.)
1508900,00 грн. (один мільйон
п’ятсот вісім тисяч дев’ятсот
грн. 00 коп.)
1264789,00 грн. (один мільйон
двісті шістдесят чотири тисячі
сімсот вісімдесят дев'ять грн.
00 коп.)

Процедура закупівлі

Орієнтовний
початок проведення
процедури закупівлі

4

5

Відкриті торги

листопад 2014 р.

Відкриті торги

листопад 2014 р.

Відкриті торги

листопад 2014 р.

Відкриті торги

листопад 2014 р.

Відкриті торги

листопад 2014 р.

2230

927376,00 грн. (дев’ятсот
двадцять сім тисяч триста
сімдесят шість грн. 00 коп.)

Відкриті торги

листопад 2014 р.

2230

833010,00 грн. (вісімсот
тридцять три тисячі десять
гривень 00 коп.)

Відкриті торги

листопад 2014 р.

2230

431860,00 грн. (чотириста

Відкриті торги

листопад 2014 р.

Примітки
6

Торги відмінені.

01.47.2
Плоди та овочі, оброблені та
законсервовані, крім картоплі
10.39.1
Коренеплоди та бульби їстівні
з високим умістом крохмалю та
інуліну
01.13.5
Овочі коренеплідні, цибулинні
та бульбоплідні
01.13.4
Крупи, крупка, гранули та інші
продукти з зерна зернових
культур
10.61.3
Цукор-сирець, тростинний і
очищений тростинний чи
буряковий цукор (сахароза);
меляса
10.81.1
Плоди й горіхи, оброблені та
законсервовані
10.39.2

2230

Відкриті торги

листопад 2014 р.

2230

244155,00 грн. (двісті сорок
чотири тисячі сто п’ятдесят
п’ять грн. 00 коп.)

Відкриті торги

листопад 2014 р.

2230

243798,00 грн. (двісті сорок три
тисячі сімсот дев’яносто вісім
грн. 00 коп.)

Відкриті торги

листопад 2014 р.

2230

375480,00 грн. (триста сімдесят
п’ять тисяч чотириста
вісімдесят грн. 00 коп.)

Відкриті торги

листопад 2014 р.

2230

183500,00 грн. (сто вісімдесят
три тисячі п’ятсот грн. 00 коп.)

Відкриті торги

листопад 2014 р.

Відкриті торги

листопад 2014 р.

Відкриті торги

листопад 2014 р.

Відкриті торги

листопад 2014 р.

2271

20059396,42 грн. (двадцять
мільйонів п’ятдесят дев’ять
тисяч триста дев’яносто шгсть
грн. 42 коп.)

Переговорна
процедура

січень 2015р.

2271

340948,22 грн.( триста сорок
тисяч дев’ятсот сорок вісім грн.
22коп.)

Переговорна
процедура

січень 2015р.

Плоди цитрусових культур
01.23.1

2230

Олії рафіновані
10.41.5

2230

675425,00 грн. (шістсот
сімдесят п’ять тисяч чотириста
двадцять п’ять грн. 00 коп.)
490320,00 грн. (чотириста
дев’яносто тисяч триста
двадцять грн. 00 коп.)
142375,00 грн. (сто сорок дві
тисячі триста сімдесят п’ять
грн. 00 коп.)
.

(35.30.12-00.00)

Г35.30.12-00.00Ї

листопад 2014 р.

408000,00 грн. (чотириста вісім
тисяч грн. 00 коп.)

2230

Пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячої
води (35.30.1) (постачання
теплової енергії в гарячій воді)

Відкриті торги

2230

Соки фруктові та овочеві
10.32.1

Пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячої
води (35.30.1) (постачання
теплової енергії в гарячій воді)

тридцять одна тисяча вісімсот
шістдесят грн. 00 коп.)
603725,00 грн. (шістсот три
тисячі сімсот двадцять п’ять
грн. 00 коп.)

•

У

Торги відмінені.

Газ природний, скраплений або
в газоподібному стані (06.20.1)
(газ природний)
(06.20.10-00.00)
Передавання електричної
енергії (35.12.1)
(послуги з постачання
електричної енергії)
(35.12.10-00.00)
Лот 1- Передавання електричної
енергії (послуги з постачання
електричної енергії) (35.12.1000.00) Лот 2 - Передавання
електричної енергії (послуги 3
постачання електричної енергії)
(35.12.10-00.00), Лот 3 Передавання електричної енергії
(послуги з постачання електричної
енергії) (35.12.10-00.00)

Послуги каналізаційні (37.00.1)
(видаляння та обробляння
стічних вод) 37.00.11-00.00
Лот 1: Послуги каналізаційні
(видаляння та обробляння стічних
вод) 37.00.11-00.00 ;Лот2: Послуги
каналізаційні (видаляння та
обробляння стічних вод) 37.00.1100.00; Лот 3: Послуги каналізаційні
(видаляння та обробляння стічних
вод) 37.00.11-00.00; Лот 4: Послуги
каналізаційні (видаляння та
обробляння стічних вод) 37.00.1100.00; Лот 5: Послуги каналізаційні
(видаляння та обробляння стічних
вод) 37.00.11-00.00; Лот 6: Послуги
каналізаційні (видаляння та
обробляння стічних вод) 37.00.11-

2274

2273

2272

582990,85 гри. (п’ятсот
вісімдесят дві тисячі дев’ятсот
дев’яносто грн. 85 коп.)

2320215,67 грн. (два мільйони
триста двадцять тисяч двісті
п'ятнадцять грн. 67 коп.)

64950,42 грн. (шістдесят
чотири тисячі дев’ятсот
п’ятдесят грн.. 42 коп.)

■*

Переговорна
процедура

Переговорна
процедура

січень 2015р.

січень 2015р.

Переговорна
процедура

січень 2015р.

Переговорна
процедура

січень 2015р.

*. ‘

00.00.

Обробляння та розподіляння води
трубопроводами (36.00.2)

2272

216288,88 грн. (двісті
шістнадцять тисяч двісті

Виконавці послуг: Лот 1 АК «Харківобленерго»
(Харківський РВЕ), Лот 2 АК «Харківобленерго»
(Люботинський РВЕ), Лот 3
- АК «Харківобленерго»
(Липецький РВЕ)

Виконавці послуг Лот 1:
Комунальне підприємство
«Буди - водоканал» ;Лот 2:
Кулиничівське виробниче
управління житлово комунального господарства
«Елітне»; Лот 3:
Комунальне підприємство
«Еліткомунсервіс»;
Лот 4: Державне
комунальне
підприємство«Малорогансь
кий комунгосп»; Лот 5:
Комунальне підприємство
Водопровідно каналізаційного
господарства
Покотилівської селищної
ради
Лот 6: Комунальне
підприємство теплових
мереж Харківського
району Харківської
районної державної
адміністрації.
Виконавці послуг: Лот 1:
Комунальне підприємство

(постачання питної води
трубопроводами)
36.00. 20-00.00
Лот 1: Обробляння та
розподіляння води
трубопроводами (постачання
питної води трубопроводами)
36.00. 20-00.00;Лот 2: Обробляння та
розподіляння води трубопроводами
(постачання питної води
трубопроводами) 36.00.20-00.00;Лот
3: Обробляння та розподіляння води
трубопроводами (постачання питної
води трубопроводами)
36.00.20-00.00;Лот 4: Обробляння та
розподіляння води трубопроводами
(постачання питної води
трубопроводами)
36.00.20-00.00 Лот 5: Обробляння
та розподіляння води
трубопроводами (постачання
питної води трубопроводами)
36.00.20-00.00, Лот 6: Обробляння
та розподіляння води
трубопроводами (постачання
питної води трубопроводами)
36.00.20-00.00 Лот 7: Обробляння
та розподіляння води
трубопроводами (постачання
питної води трубопроводами)
36.00.20-00.00 Лот 8: Обробляння
та розподіляння води
трубопроводами (постачання
питної води трубопроводами)
36.00. 20-00.00
Послуги каналізаційні (37.00.1)
(обробляння вигрібних ям)*
2240
(37.00.12-00.00)
Пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячої
води (35.30.1) (постачання
2271
теплової енергії в гарячій воді)
(35.30.12-00.00)
Вироби хлібобулочні,
кондитерські та кулінарні,
2230
борошняні, нетривалого

«Буди - водоканал»;
Лот 2: Житлово комунальне підприємство
«Веселе», Лот 3:
Кулиничівське виробниче
управління житлово комунального
господарства «Елітне»,
Лот 4: Комунальне
підприємство
«Еліткомунсервіс»
Лот 5: Державне
комунальне підприємство
«Малороганський
комунгосп», Лот 6:
Комунальне підприємство
Водопровідно каналізаційного
господарства
Покотилівської селищної
ради, Лот 7: Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Стрілеча водоканал,
житло, побут сервіс» Лот
8: Комунальне
підприємство теплових
мереж Харківського
району Харківської
районної державної
адміністрації

вісімдесят вісім грн.88 коп.)

120522,00 (сто двадцять тисяч
п’ятсот двадцять дві грн. 00
коп.)

Відкриті торги

січень 2015р.

13981272,63 грн. (тринадцять
мільйонів дев’ятсот вісімдесят
одна тисяча двісті сімдесят дві
грн. 63 коп.)

Переговорна
процедура

лютий 2015 р.

463000,00 грн.(чотириста
шістдесят три тисячі грн.00
коп.)

Відкриті торги

лютий 2015р.

Торги відмінені.

Торги відмінені.

зберігання 10.71.1
Послуги підрядників щодо
керування нерухомістю
(68.32.1) послуги з утримання
та експлуатаційного
обслуговування
адміністративної будівлі
Послуги підрядників щодо
керування нерухомістю
(68.32.1) послуги з утримання
та експлуатаційного
обслуговування
адміністративної будівлі
Технічне обслуговування та
ремонтування автомобілів і
маловантажних
автотранспортних засобів
(45.20.1): ЛОТІ : Послуги з
технічного обслуговування та
ремонтування автомобілів
марки ГАЗ 32213, DAEWOO
SENS, ГАЗ 33021; ЛОТ 2:
Послуги з технічного
обслуговування та
ремонтування автобусів марки
БАЗ; ЛОТ 3: Послуги з
технічного обслуговування та
ремонтування автобусів марки
ПАЗ.
Вугілля кам’яне (05.10.1)
(вугілля кам’яне марки AM)
05.10.10-00.00
Паливо рідинне та газ; оливи
мастильні (19.20.2): Лот 1 бензин А-92, дизельне паливо;
Лот 2 - бензин А-92, дизельне
паливо; Лот 3 - олива для
бензинових двигунів
(напівсинтетика), олива для
дизельних двигунів
(напівсинтетика)
Вироби хлібобулочні,
К -П Н Т Т И Т Р П Г .Ї.1 П т я

іг а т г ін я п и і

2240

202937,67 грн. (двісті дві тисячі
дев’ятсот тридцять сім грн. 67
коп.)

Переговорна
процедура

квітень 2015р.

2240

20480,90 грн. (двадцять тисяч
чотириста вісімдесят грн. 90
коп.)

Переговорна
процедура

квітень 2015р.

2240

345058,00 грн. (триста сорок
п’ять тисяч п’ятдесят вісім грн.
00 коп.)

Відкриті торги

2275

774768,00 грн. (сімсот сімдесят
чотири тисячі сімсот шістдесят
вісім грн. 00 коп.)
1670450,00 грн. (один мільйон
шістсот сімдесят тисяч
чотириста п'ятдесят грн. 00
К О П .) .
£

травень 2015р.

Відкриті торги

травень 2015р.

Відкриті торги

березень 2015р.

Відкриті торги

березень 2015р.

2210

2230

463200,00 грн.(чотириста
тттіґч'"ггт£»г‘ <їгт' т п и т м л а п і n D i o - r i

Торги відмінені.

t

борошняні, нетривалого
зберігання 10.71.1
Послуги каналізаційні (37.00.1)
(обробляння вигрібних ям)
(37.00.12-00.00)
Послуги щодо тимчасового
розміщування, інші (55.90.1):
(путівки для оздоровлення
обдарованих дітей)

грн.00 коп.)

2240

120522,00 (сто двадцять тисяч
п’ятсот двадцять дві грн. 00
коп.)

Відкриті торги

квітень 2015р.

2230

600000,00 грн. (шістсот тисяч
грн.00 коп.)

Відкриті торги

квітень 2015р.

102180,00 грн. (сто дві тисячі
сто вісімдесят грн.00 коп.)

Відкриті торги

квітень 2015р.

93597,00 грн. (дев’яносто три
тисячі п’ятсот дев’яносто сім
грн.00 коп.)

Відкриті торги

квітень 2015р.

89622,00 грн. (вісімдесят
дев'ять тисяч шістсот двадцять
дві грн.00 коп.)

Відкриті торги

квітень 2015р.

112620,00 грн. (сто дванадцять
тисяч шістсот двадцять грн.00
коп.)

Відкриті торги

квітень 2015р.

120960,00 грш (сто двадцять
тисяч дев'ятсот шістдесят
грн.00 коп.)
$

Відкриті торги

квітень 2015р.

190284,00 грн. (сто дев'яносто
тисяч двісті вісімдесят чотири
грн.00 коп.)

Відкриті торги

квітень 2015р.

Масло вершкове та молочні
пасти (10.51.3): масло
2230
вершкове з умістом жиру від
72,5% до 85% жиру
Сир сичужний та
кисломолочний сир (10.51.4):
сир сичужний 45-50 %
2230
жирності, сир кисломолочний
9% жирності
Продукти молочні, інші
(10.51.5): сметана 20 %, кефір
2,5%, йогурт 2,5 %, молоко
2230
згущене без рослинних
домішок 8,5 %
М'ясо свійської птиці,
заморожене (10.12.2): кури
бройлери заморожені 1-ї
2230
категорії; чверть куряча
заморожена, печінка куряча
заморожена
Продукція рибна, свіжа,
охолоджена чи заморожену
(10.20.1): риба свіжоморожена
2230
морська, столових сортів, без
голови, типу хек, сайда, минтай
або еквівалент
Консерви та готові страви з
м'яса, м'ясних субпродуктів чи
крові (10.13.1): ковбаса варена
2230
в/г; сосиски в/г; яловичина
іушкована, ковбаса

Плоди та овочі, оброблені та
законсервовані, крім картоплі
(10.39.1): томатна паста, горох
законсервований, огірки
законсервовані без оцту Зл.,
томат законсервований без
оцту Зл.
Крупи, крупка, гранули та інші
продукти з зерна зернових
культур (10.61.3): крупа
пшенична, крупа гречана,
пшоно, крупа ячна, крупа
манна, крупа вівсяна, крупа
перлова
Цукор-сирець, тростинний і
очищений тростинний чи
буряковий цукор (сахароза);
меляса (10.81.1): цукор білий,
кристалічний
Соки фруктові та овочеві
(10.32.1): сік фруктовий 0,2 л,
сік фруктовий
Олії рафіновані (10.41.5): олія
соняшникова рафінована
Вироби хлібобулочні,
кондитерські та кулінарні,
борошняні, нетривалого
зберігання (10.71.1): хліб
пшеничний з борошна в/г,
булка з борошна в/г, батон з
борошна в/ґ

35454,00 грн. (тридцять п'ять
тисяч чотириста п'ятдесят
чотири грн.00 коп.)
Відкриті торги

квітень 2015 р.

2230

38330,00 грн. (тридцять вісім
тисяч триста тридцять грн.00
коп.)

Відкриті торги

квітень 2015р.

2230

27216,00 грн. (двадцять сім
тисяч двісті шістнадцять грн.
00 коп.)

Відкриті торги

квітень 2015р.

2230

60850,00 грн. (шістдесят тисяч
вісімсот п'ятдесят грн. 00 коп.)

Відкриті торги

квітень 2015р.

Відкриті торги

квітень 2015р.

Відкриті торги

квітень 2015р.

2230

2230

2230

22200,00 грн. (двадцять дві
тисячі двісті грн. 00 коп.)
105595,00 грн. (сто п’ять тисяч
п’ятсот дев’яносто п’ять грн.
00 коп.)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від[07.05.2015 рокуФГ® 8/ЗРП/15.
Голова комітету з конкурсних торгів

ЛВ.Ясюкевич
(ініціали та прізвище)

Секретар комітету з конкурсних торгів

С.В.Печерська
(ініціали та прізвище)

