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РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2015 рік 

Управління освіти і науки Бориспільської міської ради, 05408355 

Предмет закупівлі 

Код 
КЕКВ 
(для 

бюджет 
них 

коштів) 

Очікувана вартість предмета 
закупівлі 

(грн.) 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки 

і 2 3 4 5 6 
10.51.1 Молоко та вершки, 
рідинні, оброблені 
(10.51.11-42.00) 

2230 
1 185 740,00 (один мільйон сто 
вісімдесят п'ять тисяч сімсот сорок 
гривень) 

Відкриті торги Грудень 2014 р 
Укладено договір на суму - 1008231,00грн. 

(один мільйон вісім тисяч двісті тридцять одна 
гривня з ПДВ) 

10.32.1 Соки фруктові та овочеві 
(10.32.17-00.00) 2230 419 040,00 (чотириста 

дев'ятнадцять тисяч сорок гривень) Відкриті торги Грудень 2014 р 
Укладено договір на суму - 320382,00 

грн.(триста двадцять тисяч вісімдесят дві гривні 
3 ПДВ) 

10.12.2 М'ясо свійської птиці, 
заморожене (10.12.20-13.00) 2230 

554 364,00 (п'ятсот п'ятдесят 
чотири тисячі триста шістдесят 
чотири гривні) 

Відкриті торги Грудень 2014 р 
Укладено договір на суму - 414160,00 грн. 

(чотириста чотирнадцять тисяч сто шістдесят 
гривень без ПДВ) 

10.51.3 Масло вершкове та 
молочні пасти (10.51.30-30.00) 2230 290 000,00 (двісті дев'яносто тисяч 

гривень) Відкриті торги Січень-Лютий 
2015р -

10.51.1 Продукти кисломолочні 
(10.51.52-41.00) 2230 137 920,00 (сто тридцять сім тисяч 

дев'ятсот двадцять гривень) 
Запит цінових 

пропозицій 
Січень-Лютий 
2015 -

10.51.4 Сир сичужний 
кисломолочний (10.51.40-30.00) 2230 244 000,00 (двісті сорок чотири 

тисячі гривень) Відкриті торги Січень-Лютий 
2015 -

10.11.1 (2 лоти) 
Лот№1 -Яловичина та телятина, 
свіжа чи охолоджена, у відрубах 
(10.11.11-90.00) 
Лот№2 - Свинина свіжа чи 
охолоджена, окіст, лопатки та 
їхні відруби (10.11.12.-50.00) 

2230 

251 400,00 (двісті п'ятдесят одна 
тисяча чотириста гривен ь) 
Лот№ 1-146000,00 грн. 
Лот№2 - 105400,00 грн. 

Відкриті торги Січень-Лютий 
2015 -



10.20.1 Продукція рибна, свіжа, 
охолоджена чи заморожена 
(10.20.13-30.00) 

2230 304220,00 (триста чотири тисячі 
двісті двадцять гривень) Відкриті торги Січень-Лютий 

2015 -

01.47.2 Яйця у шкаралупі, свіжі 
(01.47.21-00.00) 2230 

393928,80 (триста дев'яносто три 
тисячі дев'ятсот двадцять вісім 
гривень 80 копійок) 

Відкриті торги Січень-Лютий 
2015 -

10.71.1 Вироби хлібобулочні, 
кондитерські та кулінарні, 
борошняні, нетривалого 
зберігання (10.71.11-00.90) 

2230 550579,00 (п'ятсот п'ятдесят тисяч 
п'ятсот сімдесят дев'ять гривень) Відкриті торги Січень-Лютий 

2015 -

35.30.1 Послуги з постачання 
водяної пари та гарячої води 
(35.30.12-00.00), 2 лоти 

2271 

9393916,35 грн.(дев'ять мільйонів 
триста дев'яносто три тисячі 
дев'ятсот шістнадцять гривень 35 
копійок): 
Лот№1- 8491916,35 (вісім 
мільйонів чотириста дев'яносто 
одна тисяча дев'ятсот шістнадцять 
гривень 35 копійок); 
Лот№2 -902 000,00 (дев'ятсот дві 
тисячі гривень). 

Переговорна 
процедура 

Грудень 2014 р 

Лот№ 1- укладено договір на суму 8490465,98 
грн. ( вісім мільйонів чотириста дев'яносто 
тисяч чотириста шістдесят п'ять гривень 98 
копійок), 
суму закупівлі зменшено згідно з кошторисом 

36.00.2 Послуги з обробляння та 
розподіляння води 
(36.00.20-00.00) 

2272 
367913,70 (триста шістдесят сім 
тисяч дев'ятсот тринадцять 
гривень 70 копійок) 

Переговорна 
процедура Грудень 2014 р 

Укладено договір на суму 367 899,84 грн.(триста 
шістдесят сім тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять 
гривень 84 копійки), суму закупівлі зменшено 
відповідно до кошторису 

35.11.1 Енергія електрична 
(35.11.10-00.00) 2273 

1527365,00 (один мільйон п'ятсот 
двадцять сім тисяч триста 
шістдесят п'ять гривень) 

Переговорна 
процедура Грудень 2014 р 

Укладено договір на суму 1527289,50 грн.(один 
мільйон п'ятсот двадцять сім тисяч двісті 
вісімдесят дев'ять гривень 50 копійок), суму 
закупівлі зменшено відповідно до кошторису 

Всього: 15620386,85 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів ВІД<?£/, (?/. УІО/^Г N 
Голова коміте.ху_д конкурсних торгів 

урсних торгів 

'(підпйс) 
В. П.Письменний . 
(ініціали та прізвище) 

Н.О. Пригода 
(ініціали та прізвище) 


