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Речний план закушвель
на 2016 р1К

31 зм ш ам и та  доповненням и
Одеська нацюнальна академ!я харчових технологш, 02071062

(найменування замовника, код за СДРПОУ)

П редмет закутвл1

К од КЕКВ  
(для бю - 
дж етних
КОШТ1В)

Оч1кувана варт1сть предмета закуш вл1
П роцедура
закуп1вл1

Ор1€НТОВНИЙ
початок про
ведения про- 

цедури закупь
ВЛ1

ПрИМ1ТКИ

1 2 3 4 5 6
Робота покр1вельн1 - за кодом ДК  

0 1 6 :2 0 1 0 -4 3 .9 1 .1  [покр1вельш  
робота та шип спещал1зоваш бу- 
д1вельн1 робота -  за кодом СРУ  

за ДК  021:2015 -  45260000-7  (по- 
точний ремонт покр1вл1 навчаль- 
ного корпусу «В » ОдеськоТ нащ- 
ональноТ академи харчових тех

нологш  за адресою: 65039, м.
О деса, вул. Канатна, 112)]

2240
770000,00  грн. (С1мсот с1мдесят тисяч 
гривень 00 коп.), в т.ч. П ДВ 128333,33  

грн.

В1ДКрИТ1
торги

жовтень
2016р.

В межах  
видш ених

КОШТ1В

Обробляння та розподш яння води 
трубопроводами - за кодом ДК  

016:2010 -  36.00.2  [розподш  пит- 
но1 води -  за кодом СРУ за ДК  

0 2 1 :2015 — 65111000-4  (централь  
зоване водопостачання)]

2272
539943,00  грн. (П ’ятсот тридцять 

дев ’ять тисяч дев’ятсот сорок три гри- 
вн1 00коп.), в т.ч. П ДВ 89990,50  грн.

Переговор- 
на процеду
ра закуп1вл1

Л истопад
2016р.

В межах видш е
них КОШТ1В

П ослуги канал1зацш ш  - за кодом  
ДК  0 1 6 :2 0 1 0 -3 7 .0 0 .1  [послуги у 
сфер1 водовщ ведення -  за кодом  

СРУ за ДК  0 2 1 :2015 -  90400000-1  
(централ1зоване водовщ ведення)]

2272
452422 ,00  грн. (Чотириста п ’ятдесят 

ДВ1 ТИСЯЧ1 чотириста двадцять ДВ1 гри- 
вн! 00коп.), в т.ч. П ДВ 75403 ,67  грн.

Переговор- 
на процеду
ра закутвл!

Л истопад
2016р.

В межах видш е
них КОШТ1В



2

Ёнерпя електрична -  за кодом ДК 
016:2010-35.11.1 [електрична 
енерпя -  за кодом СРУ за ДК 

021:2015 -09310000-5 (електрое- 
___________ нерпя)]___________

2273
1200000,ООгрн. (Один мшьйон дв1сп 

тисяч гривень 00коп.), в т.ч. ПДВ 
200000,ООгрн.

Переговор
ил процеду
ра закушвл!

Листопад
2016р.

В межах вщцле-
НИХ КОПТИВ

Машини обчислювальш, частини 
та приладдя до них -  за кодом ДК 
016:2010 -26.20.1 [частини, аксе- 

суари та приладдя до 
комп’ютер1в -  за кодом СРУ за 

ДК 021:2015 -  30237000-9 (обчи- 
______слювальна техшка)]______

2210/3110
55000,ООгрн. (П’ятдесят п’ять тисяч 

гривень 00коп.), в т.ч. ПДВ 
9166,67грн.

Вщкрип
торги

Листопад
2016р.

В межах видше- 
них коптив

Затверджений р1шенням комтгету з конкурсних торпв В1Д

Г олова тендерного комНету __

Секретар тендерного коьптету __

А.МОС1СНКО
О ^мщали та пргшише)

О.Бордун
1щапи та пр1звище)


