
Затверджено
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України від 15.09.2014р. № 1106

Зміни до Річний план закупівель 
на 2015 рік

Кіровоградський обласний навчально -  виховний комплекс (гімназія -  інтернат -  школа мистецтв) 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 13763076

Предмет
закупівлі

Код
КЕКВ
(для
бюджет - 
них
коштів)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітка

1 2 3 4 5 6
ДК016:2010 
(10.11.1) М’ясо 
великої рогатої 
худоби, свиней, 
овець, кіз, коней 
та інших 
конячих, свіже 
чи охолоджене -  
2 лоти:

2230 Всього:1334160 
грн. 00 коп. з 
ПДВ (Один 
мільйон триста 
тридцять 
чотири тисячі 
сто шістдесят 
гривень 00 коп. 
з ПДВ)

Відкриті
торги

Грудень
2014р.

ЛОТ 1 Код
(10.11.11-90.00) 
Яловичина та 
телятина, свіжа 
чи охолоджена, у 
відрубах

563040 грн.00 
коп. з ПДВ 
(П’ятсот 
шістдесят три 
тисячі сорок 
гривень 00 коп. 3 
ПДВ)

Тазостег
нова частина 
яловича

ЛОТ 2 Код
(10.11.12-30.00) 
Свинина, свіжа 
чи охолоджена, у 
тушах і 
напівтушах

771120 грн.00 
коп. з ПДВ 
(Сімсот сімдесят 
одна тисяча сто 
двадцять 
гривень 00 коп. 
з ПДВ)

Котлетне 
м’ясо свинне

ДК016:2010 
(10.13.1) 

Консерви та 
готові страви з 
м’яса, м’ясних 
субпродуктів чи

2230 Всього: 345600 
грн. 00 коп. з 
ПДВ (Триста 
сорок п’ять 
тисяч шістсот 
гривень 00 коп.

Відкриті
торги

Грудень
2014р.



крові

(10.13.14-60.00) 
Ковбаси й подібні 
продукти з м’яса, 
м’ясних
субпродуктів чи 
крові, готові 
харчові продукти, 
виготовлені на 
основі цих 
виробів(крім 
ковбас з печінки 
й готових страв)

вул. Дворцова 7, 
м. Кіровоград, 
вул.Діброви,25, 
м. Олександрія

зПДВ

Сосиски в/г 
н/о ДСТУ, 

ТУ;

Сосиски в/г 
штучна 

оболонка.

ДК016:2010 
(35.11.1) Енергія 
електрична -  
3 лоти:

код (35.11.10- 
00.00) Енергія 
електрична 
Лот 1-
вул. Дворцова 7, 
вул.Тарковського, 
16, м. Кіровоград

код (35.11.10- 
00.00) Енергія 
електрична 
Лот 2-
вул. Діброви,25, 
м. Олександрія

Лот 3-
код (35.11.10- 
00.00) Енергія 
електрична вул. 
Шевченка,81а, м. 
Олександрія

2273 Всього: 706322 
грн. 14 кой. з 
ПДВ( Сімсот 
шість тисяч 

триста 
двадцять дві 

гривні 14 коп. з 
ПДВ)

543542 грн.40 
коп. з ПДВ 
(П’ятсот сорок 
три тисячі 
п’ятсот сорок дві 
гривні 40 коп. з 
ПДВ).

142642 грн. 14 
коп. з ПДВ (Сто 
сорок дві тисячі 
шістсот сорок 
дві гривні 14 
коп. з ПДВ).

20137 грн.60 
коп. (Двадцять 
тисяч сто 
тридцять сім 
гривень 60 коп.)

Переговор
на

процедура

Грудень
2014р.



ДК016:2010 
(35.30.1) Пара та 
гаряча вода, 
постачання пари 
та гарячої води -
2 лоти:

код (35.30.12- 
00.00) постачання 
пари та гарячої 
води
трубопроводами 
Лот 1-
вул.Дворцова,7, 
вул.Тарковського, 
16 , м. Кіровоград

код (35.30.12- 
00.00) постачання 
пари та гарячої 
води
трубопроводами 
Лот 2- Діброви 
25, Шевченка,81а 
, м. Олександрія

2271 Всього: 1373941 
гри. 31 коп. з 
ПДВ (Один 
мільйон триста 
сімдесят три 
тисячі
дев’ятсот сорок 
одна гривня 31 
коп. з ПДВ)

877278 грн. 18 
коп. з ПДВ 
(Вісімсот 
сімдесят сім 
тисяч двісті 
сімдесят вісім 
гривень 18 коп. з 
ПДВ)

496663 грн.13 
коп. з ПДВ 
(Чотириста 
дев’яносто шість 
тисяч шістсот 
шістдесят три 
гривні 13 коп. з 
ПДВ)

Переговор
на
процедура

Грудень
2014р.

Всього 3760023 грн. 45 
коп. з ПДВ (Три 
мільйони 
сімсот
шістдесят тисяч 
двадцять три 
гривні 45 коп. з 
ПДВ.)_________

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 1

Голова комітету з конкурсних торгів Ляшонок А,
(прізвище, ініціал

Секретар комітету з конкурсних торгів Сахновська Л.Г.
(прізвище, ініціали) . ;(-ЦІДЙИс)


