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ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2015 рік № 1 від 31.10.2014 року (станом на 04.11.2014 року) 

 

Комунальний заклад „Навчально-виховний комплекс „Загальноосвітня школа-інтернат зі спеціальним відділенням для дітей, 

які потребують   корекції   розвитку  –  центр   розвитку   дитини   „Гармонія” м. Дніпродзержинська”  

Дніпродзержинської міської ради 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21945673 

 

Предмет закупівлі 

Код 

КЕКВ 

(для 

бюдже

тних 

кошті

в) 

Джерело 

фінансу

вання 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процедур

а 

закупівлі 

Орієнтовн

ий 

початок 

проведенн

я 

процедур

и 

закупівлі 

Підрозділ(и) 

(особа(и)), яких 

планується 

залучити до 

підготовки 

документації 

конкурсних торгів 

(запиту цінових 

пропозицій, 

кваліфікаційної 

документації) 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Енергія електрична 2273 
Міський 

бюджет 
 

Переговор

на 

процедура 

закупівлі 

Листопад 

2014 року 
 

Управління освіти та науки 

Виконкому 

Дніпродзержинської міської 

ради, ст.39  Закону України 

„Про здійснення державних 
закупівель” 

Послуги каналізаційні 2272 
Міський 

бюджет 
 

Переговор

на 

процедура 

закупівлі 

Листопад 

2014 року 
 

Управління освіти та науки 

Виконкому 
Дніпродзержинської міської 

ради, ст.39  Закону України 

„Про здійснення державних 
закупівель” 

Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами 
2272 

Міський 

бюджет 
 

Переговор

на 

процедура 

закупівлі 

Листопад 

2014 року 
 

Управління освіти та науки 

Виконкому 

Дніпродзержинської міської 
ради, ст.39  Закону України 

„Про здійснення державних 
закупівель” 

Газ природний, скраплений або в 

газоподібному стані 
2274 

Міський 

бюджет 
 

Переговор

на 

процедура 

закупівлі 

Листопад 

2014 року 
 

Управління освіти та науки 

Виконкому 

Дніпродзержинської міської 
ради, ст.39  Закону України 

„Про здійснення державних 

закупівель” 
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Послуги у сфері громадського 

порядку та громадської безпеки 
2240 

Міський 

бюджет 
 

Відкриті 

торги 

Листопад 

2014 року 
 

Управління освіти та науки 

Виконкому 

Дніпродзержинської міської 

ради, ст. 20 Закону України 

„Про здійснення державних 

закупівель” 

Послуги щодо тимчасового 

розміщування, інші (путівки для 

оздоровлення дітей пільгових 

категорій) 

2282 
Міський 

бюджет 
 

Відкриті 

торги 

Березень 

2015 року 
 

Управління освіти та науки 
Виконкому 

Дніпродзержинської міської 

ради, ст. 20 Закону України 
„Про здійснення державних 

закупівель” 

М'ясо заморожене та заморожені 

харчові субпродукти; м'ясо та 

харчові субпродукти, інші 

(печінка, яловичина, свинина) 

2230 
Міський 

бюджет 
 

Відкриті 

торги 

Листопад 

2014 року 
 

Управління освіти та науки 
Виконкому 

Дніпродзержинської міської 

ради, абз.2 ч.3 ст. 21 Закону 
України „Про здійснення 

державних закупівель” 

Продукція рибна, свіжа, 

охолоджена чи заморожена  

(філе пангасіуса, хек с/м, сайда 

с/м, мінтай с/м, філе хека, філе 

мінтая) 

2230 
Міський 

бюджет 
 

Відкриті 

торги 

Листопад 

2014 року 
 

Управління освіти та науки 

Виконкому 

Дніпродзержинської міської 
ради, абз.2 ч.3 ст. 21 Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

Соки фруктові та овочеві  

(сік фруктовий, сік томатний) 
2230 

Міський 

бюджет 
 

Відкриті 

торги 

Листопад 

2014 року 
 

Управління освіти та науки 

Виконкому 
Дніпродзержинської міської 

ради, абз.2 ч.3 ст. 21 Закону 

України „Про здійснення 
державних закупівель” 

Сир сичужний та кисломолочний 

сир (сир твердий, сирна маса, сир 

кисломолочний) 

2230 
Міський 

бюджет 
 

Відкриті 

торги 

Листопад 

2014 року 
 

Управління освіти та науки 

Виконкому 
Дніпродзержинської міської 

ради, абз.2 ч.3 ст. 21 Закону 

України „Про здійснення 
державних закупівель” 

Вироби хлібобулочні, 

кондитерські та кулінарні, 

борошняні, нетривалого 

зберігання  

(хліб пшеничний, хліб житній, 

батон, булки, короваї) 

2230 
Міський 

бюджет 
 

Відкриті 

торги 

Листопад 

2014 року 
 

Управління освіти та науки 
Виконкому 

Дніпродзержинської міської 
ради, абз.2 ч.3 ст. 21 Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

 

 

Шоколад і цукрові кондитерські 

вироби (шоколад, 

шоколадно-горіхова паста, 

цукерки „Ірис”, карамелі, цукерки 

шоколадні, подарунковий набір 

2230 
Міський 

бюджет 
 

Відкриті 

торги 

Листопад 

2014 року 
 

Управління освіти та науки 
Виконкому 

Дніпродзержинської міської 

ради, абз.2 ч.3 ст. 21 Закону 
України „Про здійснення 

державних закупівель” 
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цукерок) 

Консерви та готові страви з м'яса, 

м'ясних субпродуктів чи крові   

(ковбаса варена, ковбаса н/к, 

сосиски, сарделі, консерви м’ясні) 

2230 
Міський 

бюджет 
 

Відкриті 

торги 

Листопад 

2014 року 
 

Управління освіти та науки 

Виконкому 

Дніпродзержинської міської 

ради, абз.2 ч.3 ст. 21 Закону 
України „Про здійснення 

державних закупівель” 

Масло вершкове та молочні пасти 

(вершкове масло) 
2230 

Міський 

бюджет 
 

Відкриті 

торги 

Листопад 

2014 року 
 

Управління освіти та науки 

Виконкому 
Дніпродзержинської міської 

ради, абз.2 ч.3 ст. 21 Закону 

України „Про здійснення 
державних закупівель” 

Продукти молочні, інші  

(сметана, десерт молочний, 

ряжанка, кефір, молоко згущене, 

варене згущ. молоко „Іриска”) 

 

2230 
Міський 

бюджет 
 

Відкриті 

торги 

Листопад 

2014 року 
 

Управління освіти та науки 
Виконкому 

Дніпродзержинської міської 

ради, абз.2 ч.3 ст. 21 Закону 
України „Про здійснення 

державних закупівель” 

Коренеплоди та бульби їстівні з 

високим умістом крохмалю та 

інуліну (картопля) 

2230 
Міський 

бюджет 
 

Відкриті 

торги 

Листопад 

2014 року 
 

Управління освіти та науки 

Виконкому 

Дніпродзержинської міської 
ради, ст.20 Закону України 

„Про здійснення державних 

закупівель” 

М'ясо свійської птиці, свіже чи 

охолоджене (окорочка, філе, 

тушки) 

2230 
Міський 

бюджет 
 

Відкриті 

торги 

Листопад 

2014 року 
 

Управління освіти та науки 

Виконкому 

Дніпродзержинської міської 
ради, абз.2 ч.3 ст. 21 Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

Плоди та овочі, оброблені та 

законсервовані, крім картоплі  

(кукурудза консервована, зелений 

горошок консервований, ікра 

кабачкова консервована, ікра 

баклажанна консервована, кабачки 

консервовані, огірки консервовані, 

помідори консервовані, томатна 

паста консервована, овочі 

заморожені) 

2230 
Міський 

бюджет 
 

Відкриті 

торги 

Листопад 

2014 року 
 

Управління освіти та науки 
Виконкому 

Дніпродзержинської міської 

ради, абз.2 ч.3 ст. 21 Закону 
України „Про здійснення 

державних закупівель” 

Води мінеральні та безалкогольні 

напої 

(вода столова негазована) 

2230 
Міський 

бюджет 
 

Відкриті 

торги 

Листопад 

2014 року 
 

Управління освіти та науки 
Виконкому 

Дніпродзержинської міської 

ради, ст. 20 Закону України 
„Про здійснення державних 

закупівель” 

Всього:        
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Затверджений  рішенням   комітету з конкурсних торгів від 04.11.2014 р. № 2.             

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів 
  

Вінник А.В. 

 

 

 

Секретар комітету з конкурсних торгів 
 Терешенкова А.М. 

 

 

 

  

 


