
Конкретна назва предмета закупівлі

Код згідно з 

КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів).

Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі.

Процедура закупівлі.

Орієнтовний 

початок проведення 

процедури закупівлі.

Примітки.

1 3 4 5 6 7

Бензин Нафта і дистиляти 09130000-9 2210 5800 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

Газ ( СПБТ) Газове паливо 09120000-6 2210 9100 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

Масло  автомобільне Мастильні засоби 09210000-4 2210 800 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

Засоби захисту рослин Агрохімічна продукція 24450000-2 2210 27500 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

Зерно кукурудзи( посівний матеріал) Зернові культури та картопля 03210000-6 2210 80000 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

Дизпаливо Нафта і дистиляти 09130000-9 2210 39991 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

мікродобрива Добрива різні 24440000-0 2210 37500 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

Борошно
Продукція борошномельно-круп'яної 

промисловості
15610000-7

2230
6318

Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

буряк Овочі, фрукти та горіхи 03220000-9 2230 778,5 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

горох консервований Оброблені фрукти та овочі 15330000-0 2230 126 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

гречка
Продукція борошномельно-круп'яної 

промисловості
15610000-7

2230
756

Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

дріжджі
Продукти харчування та сушені 

продукти різні
15890000-3

2230
691,25

Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

какао-порошок
Какао; шоколад та цукрові 

кондитерські вироби
15840000-8

2230
245,3

Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

капуста овочі, фрукти та горіхи 03220000-9 2230 3052,5 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

кетчуп Заправки та приправи 15870000-7 2230 350 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

картопля Зернові культури та картопля 03210000-6 2230 6682,5 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

кислота лимонна Заправки та приправи 15870000-7 2230 78,4 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

крупа горохова овочі, фрукти та горіхи 03220000-9 2230 168 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

кукурудза  консервована Оброблені фрукти та овочі 15330000-0 2230 985 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

лавровий лист Заправки та приправи 15870000-7 2230 128,85 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

м'ясо свинина М’ясо 15110000-2 2230 10200 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

майонез Заправки та приправи 15870000-7 2230 1001 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

мак
Продукти харчування та сушені 

продукти різні
15890000-3

2230
489,2

Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

макарони Макаронні вироби 15850000-1 2230 1472 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

масло вершкове Вершкове масло 15530000-2 2230 1440 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

молоко згущене Молоко та вершки 15510000-6 2230 809 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

морква Овочі, фрукти та горіхи 03220000-9 2230 1710 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

огірки Овочі, фрукти та горіхи 03220000-9 2230 600 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

огірки солоні Оброблені фрукти та овочі 15330000-0 2230 440 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

олія Рафіновані олії та жири 15420000-8 2230 7585 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

оцет Заправки та приправи 15870000-7 2230 350 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

перець Заправки та приправи 15870000-7 2230 375 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

печінка М’ясопродукти 15130000-8 2230 810 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

повидло Оброблені фрукти та овочі 15330000-0 2230 792 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

приправа Заправки та приправи 15870000-7 2230 3032,8 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

пшоно
Продукція борошномельно-круп'яної 

промисловості
15610000-7

2230
126

Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

риба свіжоморожена
Риба, рибне філе та інше м’ясо риби 

морожені
15220000-6

2230
1842

Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

2

РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ                                                                                                                                      

на 2020 рік

                                         Охтирський коледж Сумського НАУ              26378210
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рис
Продукція борошномельно-круп'яної 

промисловості
15610000-7

2230
600

Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

сік томатний  Фруктові та овочеві соки 15320000-7 2230 560 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

сіль Заправки та приправи 15870000-7 2230 227,5 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

сода харчова
Основні неорганічні хімічні 

речовини
24310000-0

2230
8,55

Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

сосиски М’ясопродукти 15130000-8 2230 20060 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

філе куряче М’ясо 15110000-2 2230 4200 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

цибуля овочі, фрукти та горіхи 03220000-9 2230 1275 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

цукор Цукор і супутня продукція 15830000-5 2230 2652 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

чай Кава, чай та супутня продукція 15860000-4 2230 1571,1 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

часник Овочі, фрукти та горіхи 03220000-9 2230 432 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

шоколад 
Какао; шоколад та цукрові 

кондитерські вироби
15840000-8

2230
630

Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

яйця
Продукція тваринництва та супутня 

продукція
03140000-4

2230
4270

Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

томатна паста Заправки та приправи 15870000-7 2230 621 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

маргарин Харчові жири 15430000-1 2230 140,8 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

ванілін Заправки та приправи 15870000-7 2230 280 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

перець духм'яний Заправки та приправи 15870000-7 2230 170 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування електророзподільного 

обладнання

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки
50530000-9

2240

1700

Без застосування електронної системи березень відповідно бюджетних асигнувань

Ремонт  принтерів, копіювальної 

техніки

Технічне обслуговування і ремонт 

офісної техніки
50310000-1

2240
1320

Без застосування електронної системи березень відповідно бюджетних асигнувань

Ремонт комп'ютерів, принтерів, 

копіювальної техніки

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування персональних 

комп’ютерів

50320000-4
2240

1980
Без застосування електронної системи березень відповідно бюджетних асигнувань

Послуги з організації та підтримання 

доступу ЄДБО
Послуги, пов’язані з базами даних 72320000-4

2240
1200

Без застосування електронної системи березень відповідно бюджетних асигнувань

Послуги пов'язані з програмним 

забезпеченням

Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням
72260000-5

2240
3300

Без застосування електронної системи березень відповідно бюджетних асигнувань

Послуги зі збирання зерна
Послуги, пов’язані з виробництвом 

сільськогосподарської продукції
77110000-4

2240
30000

Без застосування електронної системи березень відповідно бюджетних асигнувань

Послуги по зберіганню та доробці сої
Послуги, пов’язані з виробництвом 

сільськогосподарської продукції
77110000-4

2240

9500

Без застосування електронної системи березень відповідно бюджетних асигнувань

Страхування автотранспорту Страхові послуги 66510000-8 2240 2000 Без застосування електронної системи березень відповідно бюджетних асигнувань

 

централізоване опалення

Пара, гаряча вода та пов’язана 

продукція 09320000-8 2271 1313600 Переговорна процедура лютий

в т. ч. 168000 грн. - на потреби 

орендарів

 водопостачання Розподіл води 65110000-7 2272 136800 Переговорна процедура лютий відповідно бюджетних асигнувань

водовідведення Послуги з відведення стічних вод 90430000-0 2272 91200 Переговорна процедура лютий відповідно бюджетних асигнувань

Електрична енергія Електрична енергія 09310000-5 2273 90863,32 Продовження договору 2019 на 20 % січень відповідно бюджетних асигнувань

Електрична енергія Електрична енергія 09310000-5 2273 433136,68 Переговорна процедура квітень відповідно бюджетних асигнувань

Дрова паливні  Деревина 03410000-7 2275 199000 Звіт про укладений договір лютий відповідно бюджетних асигнувань

Послуги з професійної підготовки 

спеціалістів

Послуги з професійної 

підготовки спеціалістів
80510000-2

2282 3000 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

Установка ГБО

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування мототранспортних 

засобів і супутнього обладнання 50110000-9 3142 10350 Без застосування електронної системи лютий відповідно бюджетних асигнувань

Уповноважена особа з публічних закупівель Н.КАНІЩЕВА


