
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ/ річний план закупівель,
що здійснюються без проведення процедур закупівель

на 2016 рік

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ, 01127799

Предмет закупівлі

1
Масло вершкове та молочні пасти (масло
вершкове вагове)

Консерви та готові страви з м'яса, м'ясних
субпродуктів чи крові (лот 1 -.ковбаси й подібні
продукти з м'яса, м'ясних субпродуктів чи крові,
лот 2 : продукти з м'яса, м'ясних субпродуктів
чи крові, готові та законсервовані, інші, крім
гц^рвих страв з м'яса та субпродуктів)

Яйця у шкаралупі, свіжі (яйця курячі свіжі, 1
кат.)

Код
КЕКВ
(для

бюджет
них

коштів)

Г 2
2230

2230

2230

Очікувана вартість предмета
закупівлі

_ 3

542 640,00 (п'ятсот сорок дві
тисячі шістсот сорок грн., 00
коп.) грн. з ПДВ

Лот 1-876 300,00 (вісімсот
сімдесят шість тисяч триста
грн., 00 коп.) грн. з ПДВ лот2-
151 920,00 (сто п'ятдесят одна
тисяча дев'ятсот двадцять
грн. ,00 коп.) грн. з ПДВ

249 000,00 (двісті сорок дев'ять
тисяч грн. ,00 коп.) грн. з ПДВ

Процедура
закупівлі

4
відкриті торги

відкриті торги

відкриті торги

Орієнтований
початок проведення
процедури закупівлі

5
жовтень 2015

жовтень 2015

жовтень 2015

; _________

Пріимітки

6
код

10.51.3

код
10.13.1

код
01.47.2

_ _ _



Вироби хлібобулочні, кондитерські та
кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання
(хліб пшеничний (в упаковці) в/г, хліб житній (в
упаковці), булочка здобна з наповнювачем (в
ассортименті) 100 г, булочні вироби для хот-
догу 75 г, булочні вироби для гамбургеру 75 г.)

М'ясо заморожене та заморожені харчові
субпродукти, м'ясо та харчові субпродукти інші
(яловичина заморожена у напівтушах і
чвертках, 1кат., свинина заморожена у
напівтушах і чвертках, 2 кат.)

Риба, оброблена чі/
способом; ікра осет|:
(оселедець солений
шпроти в олії, скумбрі:
томаті)

І

'Продукція рибна, св
заморожена (риба IV

Сир сичужний та кис
і̂ердий, сир ковбас

сир кисломолочний

1_ _ _ _

І законсервована іншим
ювих та замінники ікри
, риба законсервована:
І в олії, сардини в олії, бички в

іжа, охолоджена чи
Орська тушка заморожена)

шомолочний сир (сир
ний, сир плавлений 50 г.,
ваговий)

2230

2230

2230

2230

2230

546 360,00 (п'ятсот сорок шість
тисяч триста шістдесят грн.,00
коп.) грн. з ПДВ

2 140 290,00 (два мільйони сто
сорок тисяч двісті дев'яносто
грн., 00 коп.) грн. з ПДВ

857 010,00 (вісімсот п'ятдесят
сім тисяч десять грн., 00 коп.)
грн. з ПДВ

492 666,00 (чотириста
дев'яносто дві тисячі шістсот
шістдесят шість грн.,00 коп.)
грн. з ПДВ

373 776,00 (триста сімдесят
три тисячі сімсот сімдесят
шість грн., 00 коп.) грн. з ПДВ

відкриті торги

відкриті торги

відкриті торги

відкриті торги

відкриті торги

жовтень 2015

жовтень 2015

жовтень 2015

жовтень 2015

жовтень 2015

код
10.71.1

код
10.11.3

код
10.20.2

код
10.20.1

код
10.51.4



Плоди та овочі, оброблені та законсервовані,
крім картоплі (квасоля законсервована, горох
законсервований, кукурудза цукрова
законсервована, огірки (3 л.), ікра кабачкова
законсервована, суміш овочів приготованих
законсервованих; паста томатна, капуста квашена,
огірки солені)

Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна та
зернових культур (крупи в асортименті)

Газ природний, скраплений або в
газоподібному стані (газ природний )

Послуги каналізаційні (послуги з
централізованого водовідведення)

Обробляння та розподіляння води трубопроводами
(послуги з централізованого водопостачання)

2230

2230

2274

2272

2272

356 926,80 (триста п'ятдесят
шість тисяч дев'ятсот двадцять
шість грн., 80 коп.) грн.з ПДВ

338 358,00 (триста тридцять
вісім тисяч триста п'ятдесят
вісім грн. ,00 коп.) грн. з ПДВ

3 942 892,8 (три мільйони
дев'ятсот сорок дві тисячі
вісімсот дев'яносто дві грн., 80
коп.) грн. з ПДВ

482 652,00 (чотириста
вісімдесят дві тисячі шістсот
п'ятдесят дві грн. ,00 коп.) грн. з
ПДВ

537 588,00 (п'ятсот тридцять
сім тисяч п'ятсот вісімдесят
вісім грн., 00 коп.) грн., з ПДВ

відкриті торги

відкриті торги

переговорна
процедура

закупівлі

переговорна
процедура

закупівлі

переговорна
процедура

закупівлі

жовтень 2015

жовтень 2015

Листопад 2015

Листопад 2015

Листопад 2015

код
10.39.1

код
10.61.3

код
06.20.1

код
37.00.1

код
36.00.2

\



Код 35. 11.1 -енергія електричка (енергія
електрична: активна та реактивна)

лот 1: 1 200 000 кВт.
лот 2: 380000 кВт.
лот 3: 480 000 кВт.
Лот 4: 50 000 кВт.

Пара та гаряча вода; постачання пари та
гарячої води (послуги з централізованого
опалення)

2273 Лот1-2796000,00(два
мільйони сімсот дев'яносто
шість тисяч грн., 00 коп.
лот2- 885 400,00 (вісімсот
вісімдесят п'ять тисяч
чотириста грн., 00 коп,) грн. з
ПДВ лотЗ-
2 087 000,00 (два мільйони
вісімдесят сім тисяч грн., 00

2271

коп.) грн. з ПДВ лот 4-93
200,00 (дев'яносто три тисячі
двісті грн. ,00 коп.) грн.з ПДВ

7 734 182,40 (сім мільонів
сімсот тридцять чотири тисячі
сто вісімдесят дві грн., 40 коп.)
грн. з ПДВ

переговорна
процедура
закупівлі

переговорна
процедура
закупівлі

Листопад 2015

Листопад 2015

код
35.11.1

код
35.30.1

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 12.10.2015, №1

О.В. Мішин

А.В. Матвеєва

Голова комітету з конкурс

Секретар комітету з конкурс


