
Зміни до річного плану закупівель на 2014 рік  

по КПКВ 1001080 

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

 

Предмет закупівлі Код КЕКВ  

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Джерело 

фінансування 

 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтований 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), 

яких планується 

залучити до підготовки 

документації 

конкурсних торгів 

(запиту цінових 

пропозицій, 

кваліфікаційної 

документації) 

Примітк

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Код за ДК 016-2010: 26.20.1   

Машини обчислювальні, 

частини та приладдя до них 

3110 Держ.бюджет 645 000,00  

(Шістсот сорок 

п’ять тисяч гривень 

00 коп.) в т.ч. ПДВ 

відкриті 

торги 

травень Комплекс матеріального 

забезпечення  

Полудень М.М. 

Відділ комп’ютерного та 

програмного 

забезпечення 

Василюк С.І. 

 

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) 

2230 Держ.бюджет 795 000,00 

(Сімсот дев’яносто 

п’ять тисяч гривень 

00 коп.) в т.ч. ПДВ 

відкриті 

торги 

червень Комплекс матеріального 

забезпечення  

Полудень М.М. 

Відділення організації 

харчування перемінного 

складу 

Кондрат Т.І. 

 

Код за ДК 016-2010: 10.13.1 

Консерви та готові страви з 

м’яса, м’ясних субпродуктів 

чи крові  

2230 Держ.бюджет 845 000,00 

(Вісімсот сорок п’ять 

тисяч гривень 00 коп.) 

в т.ч. ПДВ 

відкриті 

торги 

червень Комплекс матеріального 

забезпечення  

Полудень М.М. 

Відділення організації 

харчування перемінного 

складу 

Кондрат Т.І. 
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Голова комітету з конкурсних торгів     Гора І.Ю.      ____________________ 
                                                                                                                                                                    (прізвище, ініціали)                                                                                      (підпис) м.п. 

 

 

Секретар комітету з конкурсних торгів     Полудень М.М.     ____________________ 
                                                                                                        (прізвище, ініціали)                                                                                        (підпис)  

Код за ДК 016-2010: 01.13.5 

Коренеплоди та бульби їстівні 

з високим умістом крохмалю 

та інуліну (картопля) 

2230 Держ.бюджет 300 000,00 

(Триста тисяч гривень 

00 коп.) в т.ч. ПДВ 

запит 

цінових 

пропозицій 

червень Комплекс матеріального 

забезпечення  

Полудень М.М. 

Відділення організації 

харчування перемінного 

складу 

Кондрат Т.І. 

 

Код за ДК 016-2010: 01.13.1   

Овочі листкові (капуста 

білокачанна) 

2230 Держ.бюджет 75 000,00 

(Сімдесят п’ять тисяч 

гривень 00 коп.) в т.ч. 

ПДВ 

запит 

цінових 

пропозицій 

червень Комплекс матеріального 

забезпечення  

Полудень М.М. 

Відділення організації 

харчування перемінного 

складу 

Кондрат Т.І. 

 


