Додаток № 16 зі змінами до річного плану закупівель на 2015 рік
Харківського національного університету будівництва та архітектури

Предмет закупівлі

Код
КЕКВ
(для
бюджетни
х коштів)

Очікувана вартість предмета
закупівлі, грн.

2

3

4

1
1

01.11.7 Овочі бобові сушені

2282

630 (Шістсот тридцять)

2

01.13.1 Овочі листкові

2282

25000 (Двадцять пꞌять тисяч)

3

01.13.3 Культури овочеві плодоносні, інші

2282

10000 (Десять тисяч)

4

01.13.4 Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні

2282

11200 (Одинадцять тисяч двісті)

2282

14000 (Чотирнадцять тисяч)

2282

9000 (Дев'ять тисяч)

6

01.13.5 Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом
крохмалю та інуліну
01.13.8 Гриби та трюфелі

7

01.23.1 Плоди цитрусових культур

2282

4200 (Чотири тисячі двісті)

8

01.24.1 Яблука

2282

9

01.47.2 Яйця у шкаралупі, свіжі

2282

4400 (Чотири тисячі чотириста)
67900 (Шістдесят сім тисяч
дев'ятсот)

5

10 01.49.2 Продукція тваринництва, інша

2282

1710 (Одна тисяча сімсот десять)

2282

51000 (П'ятдесят одна тисяча)

2282

5800 (П'ять тисяч вісімсот)

13 10.12.1 М'ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене

2282

40000 (Сорок тисяч )

14 10.12.2 М'ясо свійської птиці, заморожене

2282

20000 (Двадцять тисяч)

2282

67000 (Шістдесят сім тисяч )

2282

28600 (Двадцять вісім тисяч
шістсот)

10.11.1 М'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз,
11 коней та інших тварин родини конячих, свіже чи
охолоджене
10.11.3 М'ясо заморожене та заморожені харчові
12
субпродукти; м'ясо та харчові субпродукти, інші

15

10.13.1 Консерви та готові страви з м'яса, м'ясних
субпродуктів чи крові

16 10.20.1 Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена

Орієнтовни
й початок
Процедура
проведення
закупівлі
процедури
закупівлі

5

6

Примітка

7

10.20.2 Риба, оброблена чи законсервована іншим
способом; ікра осетрових та замінники ікри

2282

19000 (Дев'ятнадцять тисяч)

18 10.31.1 Картопля, оброблена та законсервована

2282

1650 (Одна тисяча шістсот
п'ятдесят)

19 10.32.1 Соки фруктові та овочеві

2282

51200 (П'ятдесят одна тисячя двісті)

20 10.39.1 плоди та овочі, оброблені та законсервовані

2282

33000 (Тридцять три тисячі)

21 10.39.2 Плоди й горіхи, оброблені та законсервовані

2282

20900 (Двадцять тисяч дев'ятсот)

22 10.41.5 Олії рафіновані

2282

17950 (Сімнадцять тисяч дев'ятсот
п'ятдесят)

23 10.42.1 Маргарин і подібні харчові жири

2282

18200 (Вісімнадцять тисяч двісті)

24 10.51.1 Молоко та вершки, рідинні, оброблені

2282

31500 (Тридцять одна тисяча
п'ятсот)

25 10.51.3 Масло вершкове та молочні пасти

2282

29002 (Двадцять дев'ять тисяч два)

26 10.51.4 Сир сичужний та кисломолочний сир

2282

27 10.51.5 Продукти молочні, інші

2282

17

28

10.61.1 Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або
лущений чи дроблений

29 10.61.2 Борошно зернових і овочевих культур; їхні суміші
30
31
32
33
34

10.61.3 Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна
зернових культур
10.72.1 Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та
кондитерські, борошняні, тривалого зберігання
10.73.1 Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні
вироби
10.81.1 Цукор-сирець, тростинний і очищений тростинний
чи буряковий цукор (сахароза); меляса
10.82.1 Какао терте, какао-масло, жири й олія, какаопорошок

29300 (Двадцять дев'ять тисяч
триста)
20901 (Двадцять тисяч дев'ятсот
один)

2282

15600 (П'ятнадцять тисяч шістсот)

2282

30600 (Тридцять тисяч шістсот)

2282

16000 (Шістнадцять тисяч)

2282

21500 (Двадцять одна тисяча
п'ятсот)

2282

3500 (Три тисячі п'ятсот)

2282

14225 (Чотирнадцять тисяч двісті
двадцять п'ять)

2282

1800 (Одна тисяча вісімсот)

35 10.82.2 Шоколад і цукрові кондитерські вироби

2282

35500 (П'ятнадцять тисяч п'ятсот)

36 10.83.1 Чай і кава, оброблені

2282

35000 (Тридцять п'ять тисяч)

2282

41000 (Сорок одна тисяча)

2282

1700 (Одна тисяча сімсот)

2282

3800 (Три тисячі вісімсот)

40 11.07.1 Води мінеральні та безалкогольні напої

2282

46001 (Сорок шість тисяч один)

41 13.20.2 Тканини бавовняні

2282

2286 (Дві тисячі двісті вісімдесят
шість)

42 17.12.7 папір і картон оброблені

2282

40000 (Сорок тисяч)

43 17.23.1 вироби канцелярські, паперові

2282

30000 (Тридцять тисяч)

44 18.12.1 Послуги щодо друкування, інші

2282

40000 (Сорок тисяч)

18.13.2 Форми чи циліндри друкарські та інші носії
відбитків для використання в поліграфії

2282

1000 (Одна тисяча)

46 18.13.3 послуги допоміжні, повꞌязані з друкуванням

2282

30000 (Тридцять тисяч)

47 19.20.2 паливо рідинне та газ.оливи мастильні

2282

60850 (Шістдесят тисяч вісімсот
п'ятдесят)

48 19.20.4 Продукти нафтопереробляння, інші

2282

15370 (Пꞌятнадцять тисяч триста
сімдесят)

2282

600 (Шістсот)

50 20.41.3 миючи засоби та засоби для чищення

2282

8120 (Вісім тисяч сто двадцять)

51 20.59.5 Продукти хімічні різноманітні

2282

2000 (Дві тисячі)

2282

5000 (П'ять тисяч)

2282

8000 (Вісім тисяч)

37

10.84.1 Оцет; соуси; суміші приправ; борошно та крупка
гірчичні; гірчиця готова

38 10.84.3 Сіль харчова
39

45

49

52

10.89.1 Супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти;
екстракти та соки з м'яса, риби й водяних безхребетних

20.14.3 Кислоти монокарбонові жирні технічні; кислоти
карбонові та їхні солі

22.21.2 Труби, трубки, шланги та фітинги до них
пластмасові

53 22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у.

+10000

+7600

+3000

54 23.51.1 Цемент

2282

2000 (Дві тисячі)

55 23.91.1 Вироби абразивні

2282

560 (П'ятсот шістдесят)

56 23.99.1 Вироби мінеральні неметалеві, інші, н. в. і. у.

2282

30100 (Тридцять тисяч сто)

2282

30000 (Тридцять тисяч)

58 25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та пружини

2282

2510 (Дві тисячі п'ятсот десять)

26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до
них
27.12.2 Апаратура електрична для комутації чи захисту
60
електричних кіл, на напругу не більше ніж 1000 В

2282,
3210

83040 (Вісімдесят три тисячі сорок)

2282

317 (Триста сімнадцять)

61 27.40.2 Лампи та світильники

2282

25000 (Двадцять п'ять тисяч)

2282

59430 (П'ятдесят дев'ять тисяч
чотириста тридцять)

2282

910 (Дев'ятсот десять)

57

24.20.1 Труби, трубки, порожнисті профілі, безшовні, зі
сталі

59

62

31.01.1 Меблі конторські/офісні та меблі для підприємств
торгівлі

63 32.91.1 Мітли та щітки

+33040

64

33.12.1 ремонтування та технічне обслуговування машин
загальної призначеності

2282

45000 (Сорок п'ять тисяч)

65

33.13.1 ремонт і технічне обслуговування електронного та
оптичного устаткування

2282

1000 (Одна тисяча)

66 33.19.1 ремонтування іншого устаткування

2282

13000 (Тринадцять тисяч)

35.13.1 розподіляння електричної енергії ( послуги з
постачання електричної енергії)
35.21.1 Газ кам'яновугільний, водяний, генераторний і
68
подібні види газів, крім нафтових газів

2281,
2282

119900 (Сто девꞌятнадцять тисяч
дев'ятсот)

2282

119000 (Сто дев'ятнадцять тисяч)

69 35.23.1 торгівля газом, подаваним трубопроводами

2282

45000 (Сорок п'ять тисяч)

2281,
2282

381400 (Триста вісімдесят одна
тисяча чотириста)

-618600 (в межах
20 % від договору
закупівлі 2014 р.

2281,
2282

60972 (Шістдесят тисяч дев'ятсот
сімдесят два)

-29028 (в межах
20 % від договору
закупівлі 2014 р.

67

35.30.1 пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої
70 води трубопроводами (постачання теплової енергії)

36.00.2 обробляння та розподіляння води трубопроводами
71 (послуги з централізованого водопостачання)

36.00.2 обробляння та розподіляння води трубопроводами
72 (послуги з централізованого водопостачання)

2282

119997 (Сто дев'ятнадцять тисяч
дев'ятсот дев'яносто сім)

+119997
(довідка №61 від
21.09.2015р.)

2281,
2282

36280 (Тридцять шість тисяч двісті
вісімдесятгривень)

-13720 (в межах 20
% від договору
закупівлі 2014 р.)

2282

69437 (Шістдесят дев'ять чотириста
тридцять сім)

+69437
(довідка №61 від
21.09.2015р.)

2282

105550 (Сто п'ять тисяч п'ятсот
п'ятдесят)

76 38.12.1 збирання небезпечних відходів

2282

10000 (Десять тисяч)

77 38.12.2 відходи небезпечні , зібрані

2282

30000 (Тридцять тисяч)

73

37.00.1 послуги каналізаційні (видаляння та обробляння
стічних вод)
37.00.1 послуги каналізаційні (видаляння та обробляння

74 стічних вод)
75

38.11.2 збирання безпечних відходів, непридатних для
вторинного використання

78

45.20.1 Технічне обслуговування та ремонтування
автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів

2282

15000 (П'ятнадцять тисяч)

79

45.31.1 оптова торгівля частинами та приладдям до
автотранспортних засобів

2282

10000 (Десять тисяч)

80

45.32.1 Роздрібна торгівля частинами та приладдям до
автотранспортних засобів у спеціалізованих магазинах

2282

7200 (Сім тисяч двісті)

81

46.69.1 Оптова торгівля іншими машинами й
устаткуванням

2282

3810 (Три тисячі вісімсот десять)

82 47.00.5 Роздрібна торгівля побутовими виробами

2282

22100 (Двадцять дві тисячі сто)

2282

3000 (Три тисячі)

2282

3315 (Три тисячі триста
п'ятнадцять)

2282

200 (Двісті )

3210

50000 (П'ятдесят тисяч)

2282

400 (Чотириста)

49.31.1 Послуги щодо міського та приміського перевезення
пасажирів залізницею
49.39.1 послуги міжміського та спеціального
84
пасажирського наземного транспорту за розкладом
53.10.1 Послуги поштові у межах зобов'язання щодо
85
надання універсальних послуг
83

86 58.11.1 Книжки друковані
87

58.12.1 Довідники та списки адресатів, друковані чи на
фізичних носіях

+10000

+7200

88 58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані

2282

40000 (Сорок тисяч)

89 58.19.1 послуги щодо видавання друкованої продукції, інші

2282

90000 (Дев'яносто тисяч)

2282

20000 (Двадцять тисяч)

2282

25000 (Двадцять п'ять тисяч )

2282

98000 (Дев'яносто вісім тисяч )

2282

80376 (Вісімдесят тисяч триста
сімдесят шість)

2282

13600 (Тринадцять тисяч шістсот)

2282

2000 (Дві тисячі)

2282

23000 (Двадцять три тисячі)

2282

16000 (Шістнадцять тисяч)

2282

20000 (Двадцять тисяч)

58.29.4 Програмне забезпечення оперативнодоступне (у
режимі on-line)
58.29.5 Послуги щодо видавання ліцензії на право
91
користування програмним забеспеченням
90

92 61.10.1 послуги щодо передавання даних і повідомлень

61.10.4 послуги зв'язку Інтернетом проводовими
мережами
62.01.1 послуги щодо проектування та розроблення у сфері
94
інформаційних технологій
93

95 62.01.2 оригінали програмного забезпечення

62.02.2 послуги щодо консультування стосовно систем і
програмного забезпечення
62.02.3 Послуги щодо технічної допомоги у сфері
97
інформаційних технологій
96

98 62.03.1 послуги щодо керування компꞌютерними засобами
99

62.09.2 послуги у сфері інформаційних технологій і
стосовно компꞌютерної техніки, інші, н.в.і.у.

2282

20000 (Двадцять тисяч)

100

63.11.1 послуги щодо обробляння даних, розміщування
інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування

2282

40000 (Сорок тисяч)

2282

2000 (Дві тисячі)

64.19.3 послуги щодо грошового посередництва, інші,
н.в.і.у.

2282

2400 (Дві тисячі чотириста)

103 71.20.1 Послуги з технічного випробування й аналізування

2282

10000 (Десять тисяч )

104 73.11.1 послуги рекламних агенств

2282
2281
2282

3000 (Три тисячі)
16000 (Шістнадцять тисяч )

2282

16700 (Шістнадцять тисяч сімсот)

101 64.11.1 послуги центрального банку
102

105 80.20.1 послуги систем безпеки
106 81.29.1 Послуги щодо очищування, інші

+5000

82.30.1 послуги щодо організування конференцій і
107 спеціалізованих виставок (послуги щодо організації
конференцій)
108 84.25.1 послуги пожежних служб інші

3000 (Три тисячі)
2282
2280

3000 (Три тисячі)

2282

10000 (Десять тисяч)

110 85.60.1 послуги освітянські допоміжні

2282

20000 (Двадцять тисяч)

111 86.10.1 послуги лікувальних закладів

2282

3000 (Три тисячі)

112 86.90.1 послуги у сфері охорони здоров'я, інші

2282

20000 (Двадцять тисяч)

2282

45000 (Сорок п'ять тисяч)

2282

3000 (Три тисячі)

2282

25800 (Двадцять п'ять тисяч
вісімсот)

109

113

85.42.1 послуги у сфері вищої освіти університетського
рівня

95.11.1 ремонтування компꞌютерів і периферійного
устаткування

114 95.12.1 ремонтування комунікаційного устаткування
115

96.01.1 послуги щодо прання та хімічного чищення
текстильних і хутряних виробів
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