ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ /
річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель
на 2016 рік
Одеський державний університет внутрішніх справ, ЄДРПОУ 08571570
Станом на 31.03.2016

Предмет закупівлі

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

1

2

3

4

96.01.1 - Послуги щодо прання та
хімічного чищення текстильних і
хутряних виробів

98310000-9 -Послуги з прання і
сухого чищення
2240

181,250.00

2273

986,195.82

09310000-5 Електроенергія
35.11.1- Електрична енергія

35.30.1 - Пара та гаряча вода

09323000-9 - Централізоване опалення

2271

1,885,914.00

10.20.2 - Риба, оброблена чи
законсервована іншим способом
62.01.1 - Послуги щодо
проектування та розроблення у
сфері інформаційних технологій

Оселедець солений з/г

2230

48,680.00

72261000-2 -Послуги з обслуговування
програмного забезпечення

2240

52,900.00

Заступник голови комітету з конкурсних торгів

Ю.В. Михальченко

(прізвище, ініціали)

Секретар комітету з конкурсних торгів

К.Є. Сергєєва
(прізвище, ініціали)

____________

(підпис)

____________

(підпис)

Орієнтован
ий
початок
Процедура
проведенн Примітка
закупівлі
я
процедури
закупівлі
5

6

7

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ /
річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель
на 2016 рік
Одеський державний університет внутрішніх справ, ЄДРПОУ 08571570
Станом на 05.04.2016

Предмет закупівлі

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

1

2

3

4

2210

13,370.00

2210

46,402.34

27.90.1- Устаткування електричне
інше, та його частини

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

39715000-7 Водонагрівачі та
центральні системи опалення

16.23.1-Вироби столярні та
теслярські

44220000-8-Столярні вироби

25.72.1 -Замки та завіси

44520000-1-Замки,ключі та петлі

2210

12,057.50

31.00.2 - частини меблів

44210000-5 -конструкції та їх частини

2210

59,950.50

25.72.1-замки до меблів

39200000-4-меблева фурнітура

2210

2,830.00

44531000-4 - кріпильні деталі

2210

26,200.00

2240

11,244.79

2273

153,594.00

25.94.1- вироби кріпильні та
гвинтонарізні
96.01.1 - Послуги щодо прання та
хімічного чищення текстильних і
хутряних виробів

98310000-9 -Послуги з прання і
сухого чищення
09310000-5 Електроенергія

35.11.1- Електрична енергія
10.13.1 - Консерви та готові
страви з мяса,мясних субпродуктів

15131000-5-Мясні пресерви та вироби

2230

40,880.00

56.29.1 Послуги щодо забезпечення
харчування за контрактом

555321000-6 - Послуги з готування
їжі

2230

1,837,680.00

Заступник голови комітету з конкурсних торгів

Ю.В. Михальченко
(прізвище, ініціали)

Секретар комітету з конкурсних торгів

К.Є. Сергєєва
(прізвище, ініціали)

____________
(підпис)

____________

(підпис)

Орієнтован
ий
початок
Процедура
проведенн Примітка
закупівлі
я
процедури
закупівлі
5

6

7

