РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2016 рік (зі змінами)
Комунальна організація “Харківський зоологічний парк”, код 02220881
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок проведення
процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

35.30.1 Пара та гаряча вода: постачання
пари та гарячої води
(постачання теплової енергії)
(ДК-016:2010:35.30.12-00-00)

2610

1 422 469,76 грн. (один мільйон чотириста
двадцять дві тисячі чотириста шістдесят дев’ять
гривень 76 копійок) (в т.ч. ПДВ: 237078,29 грн.)

Переговорна
процедура
закупівлі

Грудень 2015

----

1 779 336,00 грн.
( один мільйон сімсот сімдесят дев’ять тисяч
триста тридцять шість гривень 00 копійок) (в т.ч.
ПДВ: 296556,00 грн.)

Переговорна
процедура
закупівлі

Грудень 2015

Переговорна
процедура
закупівлі

Грудень 2015

Відкриті торги

Грудень 2015

35.12.1 Передавання електричної енергії
(постачання електроенергії)
(ДК-016:2010: 35.12.10-00.00)

2610

2610
35.23.1 торгівля газом, подаваним
трубопроводами
(газ природний)
(ДК-016:2010: 35.23.10-00.00)

1 346 148,00 грн.
(один мільйон триста сорок шість тисяч сто сорок
вісім гривень 00 копійок)
(в т.ч. ПДВ: 224358,00 грн.)

10.12.2 М'ясо свійської птиці, заморожене
(тушки курей, заморожені) (ДК-016:2010:
10.12.20-13.00)

2610

10.11.3 м'ясо заморожене та заморожені
харчові субпродукти; м'ясо та харчові
субпродукти, інші (яловичина)

2610

10.20.1 Продукція рибна, свіжа,
охолоджена чи заморожена (риба
морська, ціла, заморожена)

2610

10.71.1 Вироби хлібобулочні,
кондитерські та кулінарні, борошняні,
нетривалого зберігання (вироби
хлібобулочні, нетривалого зберігання,

2610

1050000,00 грн. (один мільйон п’ятдесят тисяч
гривень 00 копійок) (в т.ч. ПДВ: 175000,00 грн.)
3200000,00 грн. (три мільйони двісті тисяч гривень
00 копійок) (в т.ч. ПДВ: 533333,33 грн.)
2150000,00 грн. (два мільйони сто п’ятдесят тисяч
гривень 00 копійок) (в т.ч. ПДВ: 358333,33 грн.)

Торги відмінені
відповідно до ч.5
ст. 39 Закону
України «Про
здійснення
державних
закупівель»
------

Відкриті торги

Грудень 2015
------

Відкриті торги

Грудень 2015
------

Відкриті торги
396000,00 грн. (триста дев’яносто шість тисяч
гривень 00 копійок) (в т.ч. ПДВ: 66000,00 грн.)

----

Грудень 2015
------

інші) (ДК-016:2010: 10.71.11-00.90)
2610
19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи
мастильні (бензин марки А92, А95,
дизельне паливо)

2610

ДК 016:2010 - 19.20.2 Паливо рідинне та
газ; оливи мастильні (CPV за ДК
021:2015- 09100000-0 паливо) (бензин
марки А92, А95, дизельне паливо)

2610

1 241 406,00 грн. (один мільйон двісті сорок одна
тисяча чотириста шість грн. 00 коп.) (в т.ч. ПДВ:
206901,00 грн.)

Відкриті торги

Січень 2016

Відкриті торги

2610

2375000,00 грн. (два мільйони триста сімдесят
п’ять тисяч грн. 00 коп.) (в т.ч. ПДВ: 395833,33
грн.), у тому числі лот № 1 – 1 665 000,00 грн.
(один мільйон шістсот шістдесят п’ять тисяч грн.
00 коп.) (в т.ч. ПДВ: 277500,00 грн.), лот № 2 –
710000,00 грн. (сімсот десять тисяч грн. 00 коп.) (в
т.ч. ПДВ: 118333,33 грн.)

2610

325000,00 грн. (триста двадцять п’ять тисяч грн.
00 коп.) (в т.ч. ПДВ: 54166,67 грн.)

2610

2610

ДК 016:2010 - 01.11.3- Ячмінь, жито й
овес (ДК 021:2015- 03211000-3 зернові
культури) (лот № 1 - ячмінь, лот № 2 –
овес (2 лоти))

Торги відмінені
відповідно до ч.1
ст. 30 Закону
України «Про
здійснення
державних
закупівель»

------

лютий 2016

800000,00 грн. (вісімсот тисяч гривень 00 копійок)
(в т.ч. ПДВ: 1333333,33 грн.)

ДК 016:2010 - 01.13.4 Овочі коренеплідні,
цибулинні та бульбоплідні (ДК 021:201503221000-6 Овочі) (лот № 1 - морква, лот
№ 2 - буряк (2 лоти))

ДК 016-2010 - 01.19.1 Культури кормові
(ДК 021:2015 - 15712000-2 Сухий корм
для худоби) (лот № 1 - сіно сінокосів
природних, сіно сінокосів культурних;
лот № 2 - зелена маса сінокосів

Грудень 2015

800000,00 грн. (вісімсот тисяч гривень 00 копійок)
(в т.ч. ПДВ: 1333333,33 грн.)

ДК 016:2010 – 35.23.1 торгівля газом,
подаваним трубопроводами (ДК 021:2015
- 09123000-7 Природний газ) (природний
газ (ДК 016:2010 - 35.23.10-00.00)

ДК 016:2010 - 01.13.1 Овочі листкові (ДК
021:2015- 03221000-6 Овочі) (капуста,
салат листковий)

Відкриті торги

---------

Відкриті торги

Березень 2016

-----------

Відкриті торги

Березень 2016

-----------

622500,00 грн. (шістсот двадцять дві тисячі
п’ятсот грн. 00 коп.) (в т.ч. ПДВ: 103750,00 грн.), у
тому числі лот № 1 – 97500,00 грн. (дев’яносто сім
тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) (в т.ч. ПДВ: 16250,00
грн.), лот № 2 – 525000,00 грн. (п’ятсот двадцять
п’ять тисяч грн. 00 коп.) (в т.ч. ПДВ: 87500,00
грн.)

Відкриті торги

Березень 2016

--------------

1634000,00 грн. (один мільйон шістсот тридцять
чотири тисячі грн. 00 коп.) (в т.ч. ПДВ: 272333,33
грн.), у тому числі лот № 1 – 864000,00 грн.
(вісімсот шістдесят чотири тисячі грн. 00 коп.) (в
т.ч. ПДВ: 144000,00 грн.), лот № 2 – 770000,00 грн.

Відкриті торги

Березень 2016

-------------

природних, зелена маса сінокосів
культурних (2 лоти))

(сімсот сімдесят тисяч грн. 00 коп.) (в т.ч. ПДВ:
128333,33 грн.)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 25 лютого 2016 р. № 1/5 .

Філатова Н.В.
(ініціали та прізвище)

Голова комітету з конкурсних торгів
.
Секретар комітету з конкурсних торгів

Пікулік І.В.
(ініціали та прізвище)

