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Предмет закупівлі Код КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі, грн.

Процед

ура 

закупів

лі

Орієнтований 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки

1 2 3 4 5 6

   ДК 016-2010  код 01.19.2- квіти зрізані та бутони квітів (ДК 021-

2015 код 03121200-7)

2210 10000,00 (десять 

тисяч грн.)

   січень     

 ДК 016-2010 «01.13.5 Коренеплоди та бульби їстівні з високим 

умістом крохмалю та інуліну»; ДК 021-2015 «03200000-3 Зернові 

культури, картопля, овочі, фрукти та горіхи»

2230 196000,00 (сто 

дев'яносто шість 

тисяч   грн.)

січень     

  ДК 016-2010 «01.13.4 Овочі корнеплодні, цибулинні та 

бульбоплодні»; ДК 021-2015 «03200000-3  Зернові культури, картопля, 

овочі, фрукти та горіхи»

2230 110700,00 (сто 

десять тисяч 

сімсот грн.)

січень     

    ДК 016-2010 «01.11.7 Овочі бобові сушені»; ДК 021-2015 

«03200000-3 Зернові культури, картопля, овочі, фрукти та горіхи»

2230 11 280,00 

(одинадцять 

тисяч двісті 

вісімдесят грн.)

       січень     

  ДК 016-2010 «01.13.1 Овочі листкові»; ДК 021-2015 «03200000-3 

Зернові культури, картопля, овочі, фрукти та горіхи»

2230 38 800,00 

(тридцять вісім 

тисяч вісімсот 

грн.)

      січень     

Річний план закупівель/річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2016 рік (ЗМІНИ)

 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ», 01127799 
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   ДК 016-2010 01.13.3 (Культури овочеві плодоносні, інші); ДК 021-

2015

 03200000-3 (Зернові культури, картопля, овочі, фрукти та горіхи)

2230 35800,00 

(тридцять пять  

тисяч вісімсот 

грн.)

січень     

   ДК 016-2010 01.13.4 (овочі коренеплодні, цибулинні та 

бульбоплодні); ДК 021-2015

 03200000-3 (Зернові культури, картопля, овочі, фрукти та горіхи)

2230 110700,00 (сто 

десять тисяч 

сімсот грн.)

січень     

ДК 016-2010 «01.13.7 Буряки цукрові на насіння цукрових буряків»; 

ДК 021-2015 «03200000-3 Зернові культури, картопля, овочі, фрукти 

та горіхи»

2230 28800,00 

(двадцять вісім 

тисяч вісімсот 

грн.)

січень     

  ДК 016-2010 «01.24.1 Яблука»; ДК 021-2015 «03200000-3 

Зернові культури, картопля, овочі, фрукти та горіхи»

2230 88 000,00 

(вісімдесят вісім 

тисяч  грн.)

січень     

ДК 016-2010 «01.49.2 Продукція тваринництва, інша» ДК 021-2015 

«03100000-2 Сільськогосподарська продукція та продукція 

рослинництва»

2230 82902,00 

(вісімдесят дві  

тисячі   дев'ятсот  

дві грн.)

січень     

 ДК-ПП; 016-2010  код - 06.20.1 (газ природний,скраплений або в 

газоподібному стані);  ДК:021-2015 - код  09123000-7 (природний газ)

2274 199999,99 (сто 

дев'яносто дев'ять 

тисяч дев'ятсот 

дев'яносто дев'ять 

грн., 99 коп.)

лютий
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 ДК 016-2010 «10.12.2 М'ясо свійської птиці, заморожене (Відруби 

курей, заморожені 1 кат(полутуши, чверті)».

 ДК 021:2015 -15100000-9 Продукція тваринництва, м'ясо та 

м'ясопродукти»

2230 186204,00 (сто 

вісімдесят шість  

тисяч двісті 

чотири грн.)

січень     

 ДК 016-2010 «10.20.3 Ракоподібні, молюски та інші водяні 

безхребетні, заморожені, оброблені чи законсервовані (палички 

крабові)»;   ДК 021-2015 «15200000-0 Рибні страви та пресерви»

2230 2655,00 (дві 

тисячі шістсот  

п'ятдесят п'ять 

грн.)

   січень     

 ДК 016-2010 «10.32.1 Соки фруктові та овочеві»; ДК 021-2015 

«15300000-1 Фрукти, овочі та супутня продукція»

2230 164760,00 (сто 

шістдесят чотири 

тисячі сімсот 

шістдесят грн.)

січень     

ДК 016-2010 «10.39.2 Плоди й горіхи, оброблені та законсервовані»; 

ДК 021-2015 «15300000-1 Фрукти, овочі та супутня продукція»

2230 164212,80 (сто  

шістдесят чотири  

тисячі двісіті 

дванадцять  грн. 

80 коп.)

   січень     

ДК 016-2010 «10.41.5 Олії рафіновані»; ДК 021-2015 «15400000-2 

Олії та тваринні і рослинні жири»

2230 116160,00 (сто 

шістнадцять 

тисяч сто 

шістдесят грн.)

   січень     

ДК 016-2010 «10.42.1 Маргарин і подібні харчові жири»; ДК 021-2015 

«15400000-2 Олії та тваринні і рослинні жири»

2230 153180,00 (сто 

пятдесят три  

тисячі сто 

вісімдесят грн.)

   січень     
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ДК 016-2010 «10.51.2 Молоко у твердих формах»; ДК 021-2015 

«15500000-3 Молочні продукти»

2230 66300,00 

(шістдесят шість 

тисяч триста 

грн.)

   січень     

   ДК 016-2010 «10.51.5 Молоко та вершки, концентровані, з доданням 

чи без додання цукру або іншого підсолоджувача, не в твердих 

формах»; ДК 021-2015 «15500000-3 Молочні продукти» 

2230 41871,00 (сорок 

одна  тисяча 

вісімсот сімдесят 

одна грн.)

січень     

ДК 016-2010 «10.51.5 Продукти кисломолочні»; ДК 021-2015 

«15500000-3 Молочні продукти»

2230 140160,00 (сто 

сто сорок тисяч 

сто шістдесят 

грн.)

січень     

ДК 016-2010 «10.72.1 Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та

 Кондитерські, борошняні,тривалого зберігання »;                                    

ДК 021-2015 «15800000-6 Продукти харчування різні»

2230 168 716,40 (сто 

шістдесят вісім 

тисяч  сімсот  

шістнадцять грн., 

40 коп.)

січень     

  ДК 016-2010 «10.73.1 Макарони, локшина, кускус і подібні 

борошняні вироби»; ДК 021-2015 «15800000-6 Продукти харчування 

різні»

2230 119520,00 (сто 

дев'ятнадцять  

тисяч п'ятсот  

двадцять грн.)

січень     

 ДК 016-2010 «10.61.2 Борошно зернових та овочевих культур, їхні 

суміші»; ДК 021-2015 «15600000-4 Продукція борошномильно-

круп'яної промисловості, крохмалі та крохмалепродукти»

2230 103 500,00 (сто 

три  тисячі 

п'ятсот грн.)

   січень     

      ДК 016-2010 «10.84.2 Прянощі оброблені»; 

ДК 021-2015 «15800000-6 Продукти харчування різні»

2230 2146,50 (дві 

тисячі сто сорок 

шість грн.,50 

коп.)

січень     
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ДК 016-2010 «10.81.1 Цукор-сирець, тростинний і очищенний 

тростинний чи буряковий цукор (сахароза), меляса»; ДК 021-2015 

«15800000-6 Продукти харчування різні»

2230 194480,70(сто 

девяносто чотири  

тисячі   

чотириста 

вісімдесят  

грн.,70 коп.

   січень     

 ДК 016-2010 «10.84.1 Оцет, соуси, суміші приправ, борошно та 

крупка гірчичні, гірчиця готова»; ДК 021-2015 «15800000-6 Продукти 

харчування різні»

2230 51794,40 

(п'ятдесят одна  

тисяча сімсот 

дев'яносто 

чотири  грн., 40 

коп.)

   січень     

ДК 016-2010 «10.89.1 Супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти, 

екстракт та соки з м яса, риби й водяних безхребетних»; ДК 021-2015 

«15800000-6 Продукти харчування різні»

2230 7149,00 ( сім 

тисяч сто сорок 

девять грн.)

   січень     

ДК 016-2010 «10.84.3 Сіль харчова»; ДК 021-2015 «15800000-6 

Продукти харчування різні»

2230 4440,00 (чотири 

тисячі чотириста  

сорок грн.)

січень     

ДК 016-2010 «10.83.1 Чай і кава, оброблені»; 

ДК 021-2015 «15800000-6 Продукти харчування різні»

2230 165297,00 (сто 

шістдесят  п'ять 

тисяч  двісті 

дев'яносто сім 

грн.)

   січень     

ДК 016-2010 «10.82.2 Шоколад і цукрові кондитерські вироби»; 

ДК 021-2015 «15800000-6 Продукти харчування різні»

2230 129576,00 (сто 

двадцять дев'ять 

тисяч п'ятсот 

сімдесят шість 

грн.,00)

січень     
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 ДК 016-2010 «10.82.1 Какао терте, какао-масло, жири і олія, какао-

порошок»; 

ДК 021-2015 «15800000-6 Продукти харчування різні»

2230 3 633,30(три 

тисячі шістсот 

тридцятьтри грн., 

30 коп.)

   січень     

             ДК 016-2010 «10.85.1 Набори продуктові та готові страви»; ДК 

021-2015 «15100000-9 Продукція тваринництва, м'ясо та 

м'ясопродукти»

2230 198168,00 (сто 

дев'яносто вісім 

тисяч сто 

шістдесят вісім  

грн.,00 коп.)

січень     

ДК 016-2010 «11.07.1 Води мінеральні та безалкогольні напої»;  

ДК 021-2015 «15900000-7 Напої, тютюн та супутня продукція»

2230                         

78108,00 

(сімдесят вісім 

тисяч сто вісім 

грн.).

   січень     

Код 21.10.6- Залози та інші органи, екстракти цих речовин та інші 

речовини людського чи тваринного походження, н.в.і.у.(33141000-0)

2220 8514,00 (вісім 

тисяч п'ятсот 

чотирнадцять 

грн.) 

   січень

    

код 32.99.1-Приладдя канцелярське (30192153-8 штампи) 2210 37236,00 

(тридцять сім 

тисяч двісті 

тридцять шість 

грн )

січень
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Код 17.23.1-Вироби канцелярські паперові  (ДК 021:2015 код 

30197630-1)

2210 199999,99 (сто 

дев'яносто 

дев'ять тисяч 

дев'ятсот 

дев'яносто 

дев'ять грн., 99 

коп.)

   лютий

    

Код 33.13.1 -Ремонтування та технічне обслуговування електронного 

та оптичного устаткування(ДК 021:2015-код 50400000-9)

2240 18000,00 

(вісімнадцять 

тисяч грн.)

   січень     

Код 33.13.1 -Ремонтування та технічне обслуговування електронного 

та оптичного устаткування(ДК 021:2015-код 50530000-9)

2240 52310,10 

(п'ятдесят дві 

тисячі  триста 

десять грн.,10 

коп.)

   січень     

 Код 33.12.2-Ремонтування та технічне обслуговування машин і 

устаткування спеціальної призначеності (ДК 02162015-50800000-3)

2240                         

199999,99 (сто 

дев'яносто 

дев'ять тисяч 

дев'ятсот 

дев'яносто 

дев'ять грн., 99 

коп.)

   лютий     

код 35.22.1-Розподіляння газоподібного палива трубопроводами ( ДК 

021: 2015 код 50531200-8)

2240 102000,00 (сто 

дві тисячі)

січень
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код 38.11.2 -збирання безпечних відходів, непридатних для 

вторинного використовування (ДК 021:2015- код   90500000-2)

2240 199859,20 (сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

вісімсот 

п’ятдесят 

дев’ять  грн.) 20 

коп. 

лютий

Код 53.20.1- Послуги поштові та курєрські,інші( ДК 021: 2015 код 

64120000-3 )

2240 27000,00 

(двадцять сім 

тисяч грн.)

   січень     

Код 58.29.5 "Послуги щодо видання ліцензії на право користування 

програмним забезпеченням"    ( ДК 021: 2015 код 72212218-0)

2240 3192,00 (три 

тисячі сто 

девяносто дві 

грн.)

   січень     

Код 61.10.4 «Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами»  ( 

ДК 021: 2015 код 72411000-4)

2240 43416,00 (сорок 

три тисячі 

чотириста 

шістнадцять 

грн.)

   січень     

Код 63.11.1-Послуги щодо обробляння даних, розміщування на веб-

вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо 

забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою  ( ДК 

021: 2015 код 72310000-1)

2240 60000,00 

(шістдесят 

тисяч грн.)

   січень     
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код 63.99.1-Послуги інформаційні, інші ( ДК 021: 2015 код72268000-

1)

2240 7752,00 (сім 

тисяч сімсот 

п'ятдесят дві 

грн.)

лютий

Код 63.12.1- розміщування інформації на веб-порталі ( ДК 021: 2015 

код 72253000-3)

2240 1620,00 (одна 

тисяча шістсот 

двадцять грн.)

січень     

 Код 80.20.1 послуги систем безпеки  ( ДК 021: 2015 код 50343000-1) 2240 25000,00 

(двадцять п'ять 

тисяч грн.)

   січень     

 Код 80.20.1 послуги систем безпеки  ( ДК 021: 2015 код 75251110-4) 2240                         

79000,00 

(сімдесят 

дев'ять тисяч 

грн.)

   січень     

Код 81.22.1-послуги щодо очищування промислових обєктів  ( ДК 

021: 2015 код 90921000-9)

2240 187131,00 (сто 

вісімдесят сім 

тисяч сто 

тридцять одна 

грн.)

   лютий
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Код 81.29.1-послуги щодо очищування, інші  ( ДК 021: 2015 код 

90922000-6)

2240 195000,00 (сто 

дев'яносто п'ять 

тисяч грн.)

   лютий

код 84.25.1-послуги пожежних служб ( ДК 021: 2015 код 50413200-5) 2240 130845,00 (сто 

тридцять тисяч 

вісімсот сорок 

п'ять грн.) 

січень

Код 96.01.1-послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних 

та хутряних виробів (ДК 021: 2015 код 98310000-9)

2240 199999,00 (сто 

дев'яносто 

дев'ять тисяч 

дев'ятсот 

дев'яносто 

дев'ять грн.)

   лютий     

 

	

 

Голова комітету з конкурсних торгів_________________О.В. Мішин
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