РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (ЗМІНИ)/ річний план закупівель, що здійснюються
без проведення процедур закупівель

На 2015 рік
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ , 01127799

Предмет закупівлі

Код
КЕКВ
(для
бюджети
их
коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітка

1
код 20.41.2 - речовини поверхневоактивні органічні, крім мила

2
2210

3
150000,00 грн.(сто
п'ятдесят тисяч
гривень, 00 коп.)

4
запит цінових
пропозицій

5
Лютий 2015

6

код 2120.2- препарати
фармацевтичні, інші

2210

590 000грн. (п'ятсот
дев'яносто тисяч
гривень, 00 коп,)

відкриті торги

Лютий 2015

код 20.59.5- продукти хімічні
різноманітні

2210

550 000грн. (п'ятсот
п'ятдесят тисяч
гривень, 00 коп.)

відкриті торги

Лютий 2015

код 38. 11.2- збирання безпечних
відходів, непридатних для
вторинного використовування
(Збирання безпечних відходів,
непридатних для вторинного
використовування)

2240

300000,00 грн. (триста
тисяч гривень, 00 коп.)

запит цінових
пропозицій

код 01.13.5 - коренеплоди та бульби
їстівні з високим умістом крохмалю
та інуліну (Коренеплоди та бульби
їстівні з високим умістом крохмалю
та інуліну (картопля))

2230

280 000,00 грн. (двісті
вісімдесят тисяч
гривень, 00 коп.)

запит цінових
пропозицій

код 10.51.3 - масло вершкове та
молочні пасти (код 10.51.3 - масло
вершкове та молочні пасти (масло
вершкове вагове))

2230

540000,00 грн. (п'ятсот
сорок тисяч гривень, 00
коп.)

Листопад
2014

.

Листопад
2014

відкриті торги Жовтень 201 4

Лот 1-865542 грн.
відкриті торги Жовтень 2014Т
(вісімсот шістдесят
п'ять тисяч п'ятсот
сорок дві гривні,00 коп.),
лот 2-200400 грн. (двісті
тисяч чотириста
гривень,00 коп.),

код 10.13.1 - консерви та готові
Істрави з м'яса, м'ясних субпродуктів
;чи крові (консерви та готові страви з
|м'яса, м'ясних субпродуктів чи крові
|(лот1: ковбаси й подібні продукти з
Ім'яса, м'ясних субпродуктів чи крові,
|лот 2 : продукти з м'яса, м'ясних
|субпродуктів чи крові, готові та
законсервовані, інші, крім готових
страв з м'яса та субпродуктів)) - Лот
1:сосиски в/г-3 000 кг, сарделі в/М
200 кг., ковбаса варена в/г-3 500 кг.,
ковбаса напівкопчена в/г-4 500 кг.,
шинка -500 кг Лот 2: паштет з
печінки законсервований-4 000 кг.,
яловичина законсервована
-1 000
кг.

2230

код 01.47.2 -яйця у шкаралупі, свіжі
(яйця курячі свіжі, 1 кат.)

2230

267300,00 (двісті
відкриті торги жовтень 2014
шістдесят сім тисяч
триста гривень,00 коп,)

код 10.82.2 - шоколад і цукрові
кондитерські вироби (шоколад і
цукрові кондитерські вироби
(шоколадні вироби в асортименті,
гумка жуйна, халва))

2230

259128,00 (двісті
відкриті торги жовтень 2014 Торги відмінені
п'ятдесят дев'ять тисяч
сто двадцять вісім
гривень,00 коп.).

код 10.72.1 вироби хлібобулочні,
зниженої вологості, та кондитерські,
борошняні, тривалого зберігання
(печиво здобне вагове, вафлі
фасовані, сухарі панірувальні,
печиво здобне фасоване, вафлі
аналог «Кіт кат» 46 г.)

2230

код 10.71.1 - вироби хлібобулочні,
кондитерські та кулінарні, борошняні,
нетривалого зберігання (код 10.71.1
вироби хлібобулочні, кондитерські та
кулінарні,борошняні, нетривалого
зберігання (хліб пшеничний (в
упаковці) в/г, хліб житній (в упаковці),
булочка здобна з наповнювачем (в
ассортименті) 100 г., булочні вироби
для хот-догу 75 г., булочні вироби для
гамбургеру 75 г.))

222504,00 (двісті
двадцять дві тисячі
п'ятсот чотири гривні,
00 коп.).

відкриті торги жовтень 2014

2230

514290,00 грн. (п'ятсот
чотирнадцять тисяч
двісті дев'яносто
гривень, 00 коп.)

відкриті торги Жовтень 201 4

код 10.85.1 - набори продуктові та
готові страви (набори продуктові та
готові страви (пельмені))

2230

298200,00 (двісті
відкриті торги Жовтень 201 4 Торги відмінені
дев'яносто вісім тисяч
двісті гривень, 00 коп.)

код 10.11.3- м'ясо заморожене та
заморожені харчові субпродукти;
м'ясо та харчові субпродукти, інші
(м'ясо заморожене та заморожені
харчові субпродукти; м'ясо та
харчові субпродукти, інші
(яловичина заморожена у
напівтушах і чвертках, 1 кат.,
свинина заморожена у напівтушах і
чвертках, 2 кат.) )

2230

1845600,00 (один
мільйон вісімсот сорок
п'ять тисяч шістсот
гривень, 00 коп.)

'

відкриті торги жовтень 2014 Торги відмінені

код 10.20.2 - риба, оброблена чи
законсервована іншим способом;
ікра осетрових та замінники ікри
(риба, оброблена чи
законсервована іншим способом;
ікра осетрових та замінники ікри
(оселедець солений, риба
законсервована в асортименті)

2230

код 10.20.1 — Продукція рибна,
свіжа, охолоджена чи заморожена
(риба морська тушка заморожена)

2230

425520,00 (чотириста
двадцять п'ять тисяч
п'ятсот двадцять
гривень, 00 коп.)

відкриті торги жовтень 2014

код 10.51.4 - сир сичужний та
кисломолочний сир ( сир сичужний
та кисломолочний сир (сир твердий,
сир ковбасний, сир плавлений 50 г,
сир кисломолочний ваговий))

2230

51 9720,00 (п'ятсот
дев'ятнадцять тисяч
сімсот двадцять
гривень, 00 коп.)

відкриті торги жовтень 2014

код 10.39.1 - плоди та овочі,
оброблені та законсервовані, крім
картоплі (плоди та овочі, оброблені
та законсервовані, крім картоплі
(овочі законсервовані в
асортименті, капуста квашена,
паста томатна, огірки солені))

2230

277620,00 (двісті
сімдесят сім тисяч
шістсот двадцять
гривень, 00 коп.)

відкриті торги жовтень 2014

код 10.61.3 - крупи, крупка,
гранули та інші продукти з зерна
зернових культур (код 10.61.3 —
крупи, крупка, гранули та інші
продукти з зерна та зернових культур
(крупи в асортименті))

2230

218628,00 (двісті
вісімнадцять тисяч
шістсот двадцять вісім
гривень, 00 коп,)

646740,00 (шістсот
відкриті торги
сорок шість тисяч сімсот
сорок гривень, 00 коп.)

відкриті торги

жовтень 2014 Торги відмінені

жовтень 2014

переговорна
процедура
закупівлі

грудень 2014

2272

переговорна
460665,00 (чотириста
шістдесят тисяч шістсот процедура
закупівлі
шістдесят п'ять гривень,
00 коп.)

грудень 2014

код 36.00.2 - обробляння та
розподіляння води трубопроводами
(код 36.00.2 Обробляння та
розподіляння води трубопроводами
(послуги з централізованого
водопостачання)

2272

529830,00 (п'ятсот
двадцять дев'ять тисяч
вісімсот тридцять
грн.,00 коп.)

переговорна
процедура
закупівлі

грудень 2014

код 35.30.1 - пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячої води
(код 35.30.1 - пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячої води
(послуги з централізованого
опалення))

2271

5 579 465,71 (п'ять
мільйонів п'ятсот
сімдесят дев'ять тисяч
чотириста шістдесят
п'ять гривень,71 коп.)

переговорна
процедура
закупівлі

грудень 2014

код 06.20.1 - газ природний,
скраплений або в газоподібному
стані (газ природний, скраплений
або в газоподібному стані (газ
природний ))

2274

код 37.00.1 - послуги каналізаційні
(код 37.00.1- послуги каналізаційні
(послуги з водовідведення)

2761378,00 грн.(два
мільйони сімсот
шістдесят одна тисяча
триста сімдесят вісім
гривень,00 коп.)

код 35.11.10 - енергія електрична
(код 35.11.1-енергія електрична
(енергія електрична: активна та
реактивна)) - лот 1: 1 097 000 кВт,
лот 2: 1 445 000 кВт., лот 3: 480 000
кВт., лот 4: 50 000 кВт. (4 лоти)

2273

ІЛот 1-1723779,00 грн. переговорна
(один мільйон сімсот процедура
закупівлі
двадцять три тисячі
сімсот
сімдесят
дев'ять
гривень,00
коп.);
лот21332948,00 грн.(один
мільйон
триста
тридцять дві тисячі
дев'ятсот сорок вісім
гривень.00 коп.);
лот 3-710496,00 грн.
(сімсот десять тисяч
чотириста дев'яносто
шість
гривень,00
коп.); лот 4-80000,00
(вісімдесят
тисяч
гривень,00 коп.) грн.

код 19.20.2 -паливо рідинне та газ;
оливи мастильні

2210

900000,00
(дев'ятсот
гривень,00 коп.)

грудень 2014

грн. відкриті торги Вересень 2015
тисяч

код 62.02.3 - послуги щодо технічної
допомоги у сфері інформаційних
технологій (Послуги з
інформаційного супроводження, які
включають в себе забезпечення
збору інформації щодо студентів та
учнів, систематизації, контролю,
реєстрації, обліку та обміну
інформацією Єдиної державної
електронної бази з питань освіти з
централізованим банком даних
МОН України щодо замовлення на
створення студентських
(учнівських), квитків та
виготовлення їх карток.)

2240

300000,00 грн. (триста переговорна
тисяч гривень, 00 коп.)
процедура
закупівлі

Лютий 2015

Код 33.12.2 Ремонтування та
технічне обслуговування машин і
устаткування спеціальної
призначенності

2240

200000,00 (двісті тисяч відкриті торги
гривень, 00 коп.)

лютий 2015

код 10.85.1 - набори продуктові та
готові страви (набори продуктові та
готові страви (пельмені))

2230

відкриті торги

грудень 2014

298200,00 (двісті
дев'яносто вісім тисяч
двісті гривень, 00 коп.)

Попередні
торги відмінені

код 10.11.3- м'ясо заморожене та
заморожені харчові субпродукти;
м'ясо та харчові субпродукти, інші
(м'ясо заморожене та заморожені
харчові субпродукти; м'ясо та
харчові субпродукти, інші
(яловичина заморожена у
напівтушах і чвертках, 1 кат.,
свинина заморожена у напівтушах І
чвертках, 2 кат.) )

2230

1845600,00 (один
мільйон вісімсот сорок
п'ять тисяч шістсот
гривень, 00 коп.)

відкриті торги

грудень 2014

Попередні
торги відмінені

код 10.20.2 - риба, оброблена чи
законсервована іншим способом;
Ікра осетрових та замінники Ікри
(риба, оброблена чи
законсервована іншим способом;
Ікра осетрових та замінники Ікри
(оселедець солений, риба
законсервована в асортименті)

2230

588450,00 (п'ятсот
вісімдесят вісім тисяч
чотириста п'ятдесят
гривень, 00 коп.)

відкриті торги

грудень 2014

Попередні
торги визнани
такими, що не
відбулися

код 10.85.1 - набори продуктові та
готові страви (набори продуктові та
готові страви (пельмені))

2230

298200,00 (двісті
дев'яносто вісім тисяч
двісті гривень, 00 коп.)

переговорна
процедура
закупівлі

Січень 201 5

попередні
торги відмінені
вдруге

код 10.11.3 - м'ясо заморожене та
заморожені харчові субпродукти;
м'ясо та харчові субпродукти, інші
(м'ясо заморожене та заморожені
харчові субпродукти; м'ясо та
харчові субпродукти, інші
(яловичина заморожена у
напівтушах і чвертках, 1 кат.,
свинина заморожена у напівтушах і
чвертках, 2 кат.))

2230

1845600,00 (один
мільйон вісімсот сорок
п'ять тисяч шістсот
гривень, 00 коп.)

переговорна
процедура
закупівлі

Січень 2015

попередні
торги відмінені
вдруге

код 10.20.2 - риба, оброблена чи
законсервована іншим способом;
ікра осетрових та замінники ікри
(риба, оброблена чи
законсервована іншим способом;
ікра осетрових та замінники ікри
(оселедець солений, риба
законсервована в асортименті)

2230

588450,00 (п'ятсот
вісімдесят вісім тисяч
чотириста п'ятдесят
гривень,00 коп.)

відкриті торги

Січень 2015

попередні
торги відмінені

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 22.10.2014, №1,
від 22.10.2014, №4, від 22.10.2014, №8, від 12.12.2014, №53, від 13.01,2015 р, №56.

Голова коміт]
Мішин О.В.
Секретар ко
Матвеева А.В
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