
Зміни до річного плану закупівель на 2015 рік 
по КГЖВ 1001080

Національна академія внутрішніх справ, код за ЄДРПОУ 08751177
(найменування замовиика-розпорядника державних коштів)

П редмет закупівлі

Код за ДК 016-2010: 10.11.1 
М'ясо великої рогатої худоби, 

свиней, овець, кіз, коней та інших 
тварин родини конячих, свіже чи 

охолоджене (свинина охолоджена)

К од за  Д К  016-2010: 10.12.1 

М 'ясо свійської птиці, свіже чи 
охолоджене (філе куряче с/м)

К од за  Д К  016-2010: 10.51.4 
Сир сичуж ний та кисломолочний 

________________сир_______________

К од за  Д К  016-2010: 10.51.3 
М асло верш кове та  молочні пасти

К од за  ДК 016-2010: 10.61.2 
Борош но зернових і овочевих 
культур, їхні суміші (борош но 

пш еничне вищого гатунку)

Код за ДК 016-2010: 01.13.5 
К оренеплоди та бульби їстівні з

Код КЕКВ 
(для бюджетних 

коштів)

-виеок-и-м-у-мгіе-том-к-рох-ман-ю-т-а-
і нул інуДкартештя-)-

2230

2230

2230

2230

2230

2230

О чікувана вартість предмета 
закупівлі

1 008 000,00
( Один мільйон вісім тисяч 
гривень 00 коп.) в т. ч. ПДВ

870 000,00
( Вісімсот сімдесят тисяч 
гривень 00 коп.) в т. ч. ПДВ

270 000,00
(Двісті сімдесят тисяч 

гривень 00 коп.) в т. ч. ПДВ
400 000,00

( Чотириста тисяч гривень 
00 коп.) в т. ч. ПДВ

300 000,00
(Триста тисяч гривень 00 

коп.) в т. ч. ПДВ

600 000,00
(Шістсот тисяч гривень 00 

----------коп.)-в-тл.-ПДВ______

Процедура
закупівлі

Орієнтований
початок

проведення
процедури
закупівлі

Відкриті
торги

Відкриті
торги

Відкриті
торги

Відкриті
торги

Запит
цінових

пропозицій

Відкриті
торги

Примітка

квітень

квітень

квітень

квітень

квітень

квітень



Код за ДК 016-2010: 01.13.4 
О вочі коренеплідні, цибулинні та 

бульбоплідні
2230

505 000,00
( П ’ятсот п ’ять тисяч 

гривень 00 коп.) в т. ч. ПДВ

Відкриті
торги

квітень

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від Др .04.2015 р. № 8

Голова комітету з конкурсних торгів

Секретар комітету з конкурсних торгів

Гора І.Ю.
(прізвище, ініціали)

Барановська Л.В.
(прізвище, ініціали)


