
Додаток до річного плану закупівель 
на 2016 рік 

Сумського дошкільного навчального закладу (ценрт розвитку дитини)№ 36 
"Червоненька квіточка" Сумської міської ради , код за ЄДРПОУ 31787592, 

(найменування замовника, код за Є Д Р П О У ) 

Предмет закупівлі Код К Е К В 

(для бюджет

них коштів) 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Ор ієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

При

мітки 

1 2 3 4 5 6 

10.61.1(15620000-0) Крохмал і 

крохмалепродукти 

(Крохмаль картопляний) 

2230 2 755,00 гри, 
в т . ч .ПДВ - 4 5 9 , 1 7 г рн . 

(Дві Т И С Я Ч І С І М С О Т п'ятдесят п'ять 

гривень 00 коп. -ПДВ- чотириста 

і 'ятдесят дев'ять гривень 17 копійки) 

01.13 .4(03221110-0) Коренеплідн і 

овочі 

(03221113-1-цибуля ріпчаста, 

03221112-4-морква 

03221111-7- буряк) 

2230 26 546,00 грн., 
Без ПДВ 
Двадцять шість тисяч п'ятсот сорок 
шість грн.00 коп,) 

01.13.1(03221400-0) Капустяні 

ОВОЧІ 

03221410-3- К а т е т а к а ч а н н а 

2230 16 331,20 грн., 
б е зПДВ (Шістнадцять тисяч триста 
гридцять одна грн.20 коп.) 

01.13.1 (03221300-9) 

Листкові овочі 
03221410-3- Капу с т а к а ч а н н а 

2230 1 485,00 грн., 
в т . ч . П Д В -247,50 гри 
(Одна тисяча чотириста вісімдесят п'ять 
грн.О 0коп,ПДВ-Двісті сорок сім грн.50 
коп.) 

01.13.5(03221120-3) 

Бульбоплідні овочі 
(картопля) 

2230 1 190,00 грн, 
в т .ч .ПДВ -198,33 грн. 
(Одна тисяча сто дев'яносто грн.00 коп, 
ПДВ - Сто дев'яносто вісім грн. .33 коп) 

01.13.5(03221120-3) 

Бульбоплідні овочі 
(картопля) 

2230 20 397,10 грн, 
бе зПДВ (Двадцять тисяч триста 

дев'яносто сім грн.00 коп) 

01.24.1 Яблу ка(03222321 -9) 2230 2 720,00 грн., 
без ПДВ (Дві тисячі с імсот двадцять 

гривень 00 коп,.) 

01.47.2(03142500-3)Яйця 
(яйця к уряч і ) 

2230 

32 940,00 грн., 
в Т.Ч.ПДВ-5490,00 грн. 

(Тридцять дві тисячі дев 'ятсот сорок 
гривень 00 коп., ПДВ-П'ять тисяч 
чотириста дев 'яносто гривень 00 коп.) 

10.11.1(15111100-0) 
Яловичина 
М'ясо яловичини д/к 

2230 49 980,00грн., 
без ПДВ (Сорок дев'ять тисяч 
дев'ятсот вісімдесят грн. 00 коп.) 

10.11.3 (15113000-3) 
(Печінка свинини заморожена) 

2230 

20 130,00грн, 
без ПДВ. 

(Двадцять тисяч сто тридцять грн.00 
коп.) 

10.12.1 М'ясо 

свійської птиці ( 15112000-6) 
(Кури 1 категор і ї ) 

2230 23 700,00грн., 
без ПДВ (Двадцять три тисячі 

сімсот грн. 00 коп.) 

10.12.2 ( 151120006)м-ясо 
СВІЙСЬКОЇ ПТИЦІ 

(Тушка куряча 

нефас. 1 кат .заморожена) 

2230 48 111,00 грн., 
вт ч ІІДВ-8018,50грн 

(Сорок вісім тисяч сто одинадцять грн.00 
коп.,ПДВ-вісім тисяч вісімнадцять грн.50 

коп.) 

10.20.2£І5240000-2)_і>мбі.і 
консерви та інші рибні страви і пресерви 

(Сардини-15241300-2) 

2230 475,50 грн., 
в т ч ПДВ- 79,25 грн 

Чотириста с імдесят п'ять грн. 50 коп, 



ІДВ-сімдесят дев'ять гривень 25 коп.) 

10.20.1(15221000-3) Морожена 
риба 

Риба с/м типу "Хек " , " 'М інт ай " 

2230 42 409,20 гри., 
в т ч ПДВ-7068,20 грн 

[Сорок дві тисячі чотириста дев'ять 
рн. 20 коп.,ПДВ-Сім тисяч шістдесят 

І ІСІМ ірн290 коп) 

• 

10.20.1(15221000-3) Морожена 
риба 

Риба с/м 

2230 42 340,00 гри., 
без ПДВ(Сорок дві тисячі триста сорок 

гри.00 коп.) 

10.32.1 (15321600-0)Яблучний сік 

Сік яблучний Зл б 

2230 
4 064,00 грн., 

Без ПДВ (Чотири тисяч шістдесят 
чотири грн. 00 коп.) 

10.39.1(15331460-9) Овочеві 
консерви 
( 15331462-3) К о н с е р в о в а н и й 

горох 

2230 
345,00 грн, 

без ПДВ(Триста сорок п'ять грн.00 коп) 

345.00 

10.39.1 (15331428)-

Томатна паста 

2230 3 948,00 гри. 
Без Г1ДВ(три тисячі дев ' я тсот 

сорок вісім грн.00 коп) 

10.41.5(15421000-5) Рафіновані 
олії 

Олії соняшников і 

рафіновані 

2230 9 887,50 гри, 
без ПДВ (Дев ' я ть тисяч віс імсот 

віс імдесят сім грн.50 коп.) 

10.51.1 (15511100-4) 

Пастеризоване молоко 
молоко пастер. 2 . 7%Добряна 

РР/РР (1000г) 

2230 113 050,00 грн, 
в т ч ПДВ- 18841,67 гри 

(Сто тринадцяті» тисяч п 'ятдесят 

грн.00коп. ,ПДВ-віс імнадцять 

тисяч віс імсот сорок одна грн.67 

коп.) 

-

10.51.3(15530000-2) Вершкове 
масло 

Масло солодко- вершкове 

селянське 

2230 25 864,00 грн 
в т ч ПДВ-4310,67 гри (Двадцять п'ять 
тисяч вісімсот шістдесят чотири грн. 00 
коп, ПДВ-Чотири тисячі триста десять 
грн.67 коп) 

10.51.3 (15530000-2) Вершкове 
масло 

масло вершкове 

2230 22 752,00 грн.. 
Без ПДВ 

(Двадцять дві тисячі сімсот п'ятдесят дві 
грн.00 коп) 

10.51.4 (15540000-5)Сирні 

продукти 

сир твердий 

типа 'Чеддер ' (15543200-8) 
сир кисломолочний 9% (15542000-9) 

2230 85 245,70 грн, 
в т ч ПДВ- 14207,62 гри (Вісімдесят п'ять 
тисяч двісті сорок п'ять грн.70 коп., ПДВ-
чотирнадцять тисяч двісті сім грн.,62 
коп) 

6293,70 

78952,00 

10.51.5( 15550000-8)Молочні 

іродукти різні 

(15551000-5)сметана 2 1 % 

2230 10 430,00грн. 
в т ч ПДВ-1738.33 гри 

(Десять тисяч чотириста тридцять 

грн. 00 коп. ПДВ - одна тисяча 

с імсот тридцять вісім грн.,33 коп) 

10.61.2 (15612000-і)Борошно 

зернових та овочевих культур і 

супутня 

15612100-2 (борошно пшеничне в/г) 

2230 8 375,00грн. 
без ПДВ 

(Вісім тисяч триста с імдесят п ' я т ь 

грн.00 коп) 

10.61.3 Крупи, крупка, гранули 

та інші продукти з зерна 

зернових культур 

манні в/г вагові 

2230 14 090,00 гри. 
без ПДВ 

(Чотирнадцять тисяч дев'яносто грн.00 коп 



пшеничні в/г фасовані 

пшоно в/г фасоване 

перлові в/г фасовані 

горох в/г 

гречані 

3520,00 

1725,00 

3010,00 

1725,00 

1210,00 

2900,00 

• 

10.61.1(15614200-7)Рис 

рис в/г ваговий 

2230 2 000,00грн. 
без ПДВ 

(Дві тисячі грн. 00 коп.) 

10.71.1 (15811000-6)Хл ібопродукти 

(15811100-7)хліб житньо-

пшеничний 

(15811200-8)батон Галицький, 

2230 27 096,00грн., 
в іч ПДВ- 4516,00 грн 

Двадцять сім тисяч дев'яносто шість 
рн.00 коп.,ПДВ - чотири тисячі п'ятсот 
ністнадцять гри. 00коп) 

10.72.1( 15820000-2)Сухарі та 

печиво ; иресерви з 

хл ібобулочних і кондитерських 

виробів 

сухарі паніровочні(15821150-5) 

печиво(15821200-1) 

2230 2 915,80 грн., 
в т ч ПДВ- 484,77 грн 

(Дві тисічі дев'ятсот вісім грн. 60 
коп,ПДВ- чотириста вісімдесят чотири 
грн.77 коп) 

490,00 
2425.80 

10.72.1( 15820000-2)Сухарі та 

п е чи в о ; иресерви з 

хл ібобулочних і кондитерських 

виробів 

печиво(15821200-1) 

2230 187,20 грн.,без ндв 
(Сто вісімдесят с ім гривень 20 

коп ійок) 

10.83.1(15860000-4) Кава, чай та 

супутня продукція 

Чай чорний 

2230 4 305,00 грн.. 
без ПДВ 

(Чотири тисячі триста п'ять грн. 00 

коп., ) 

10.83.1 (15861000-1) Кава .чай та 

супутня продукція 

Напій кавовий, 100 гр. 

3 496,00 грн.. 
в т ч ПДВ-582,67 грн 

(Три тисячі чотириста дев'яносто 

ШІСТЬ грн. 00 коп, ПДВ-п'ятсот вісімдесят дві 

грн.67 коп.) 

-

10.82.1(15840000-8)Какао 

(15841000-5) Какао 

2230 5 250,00грн. 
в т ч ПДВ- 875,00 гри 

(П'ять тисяч двісті п'ятдесят грн.,00 

коп.,ПДВ- вісімсот сімдесят п'ять 

грн.33 коп) 

10.84.3(14410000-8) Сіль харчова 

Сіль фасована йодована 

(1,5 кг) 

2230 1 025,00і рн . б е з п д в 

грн.00 коп., ПДВ - сто сімдесят 

грн.83 коп) 

10.89.1 Продукти харчові інші 

Дріжджі сухі 

2230 1317,80 гра , 
Без ПДВ(Одна тисяча триста 

сімнадцять гривень 80 копійок) 

) 

10.72.1 (15332200-6) Джеми та 

мармелади; фруктові желе; фруктові чи 

горіхові пюре та пасти 

Повидло 

2230 4 975,00 гри., 
в т ч ПДВ-829,17 гри 

( Ч о т и р и т и с я ч і д е в ' я т с о т 

с імдесят п'ять гривень 00 коп ,ПДВ-

вісімсот сімдесят дев'ять грн. 17 коп) 

10.39.2 (15332400-8)Фруктові консерви 

15332410-1)Сухофрукти 

2230 10 150,00 гри.. 
без ПДВ 

(Десять тисяч сто п'ятдесят грн.00 

коп) 

10.73. і (15850000-і) Макаро н н і 
вироби 

Макарони в асортименті 

15851100-9) 

2230 7 498,00грн. 
без ПДВ 

(Сім тисяч чотириста дев'яносто вісім 

грн.00 коп.) 

10.73.1(15850000-1) Макаронні 
вироби 

Макарони в асортимент^ 15851100-9) 

2230 190,00 грн., 
втчПДВ-31,67 грн 

( С т о д е в ' я н о с т о гривень 00 

коп,ПДВ-тридцять одна грн.67 коп) 

10.84.2(15872200-3) 

Приправи та прянощі 

2230 1438,00грн., 
Без ПДВ. 



Лавровий лист (Югр) 
Лимонна кислота (20гр) 
Ванільний цукор (Югр) 

(Одна тисяча чотириста тридцять 
зісім грн.00 коп) 

472,00 
476,00 
490,00 

• 

10.81.1(15831200-4) Цукор білий 
(Цукор пісок ваговий ) 

2230 16 500,00 грн, 
без ПДВ. 

(Шістнадцять тисяч п'ятсот грн.00 
шп.) 

ВСЬОГО: 717905,00 
10.32.1(15321600-0) 

Соки фруктові та овочеві 
Сік яблучний Зл б 

2230 7937,00грн. 
без ПДВ 

(Сім тисяч дев'ятсот тридцять сім 
гривень) 

ВСЬОГО: 7 937,00 
Мусорні пакети 
код- 22.22.1 1-30.00, 

ДК 021:2015 

код - 18930000-7 

2210 202,25 грн.00 коп.Без ПДВ 
(Дв іст і дві гривні 25 копійок) 

Лампи електричні 
ДК 016:2010 

код- 27.40.14-90.00, 
ДК 021:2015 код -

31510000-4 

2210 18,75 грн.00 коп Без 
ПДВ(Вісімнадцять гривень 75 

копійок) 

ВСЬОГО: 221,00 
Періодичні видання 

ДК 021:2015 код-(22212000-9) 

2210 4000,00 грн. 
в т ч ПДВ-666,67 грн 

( Ч о т и р и т и с я ч і гривень 00 
коп,ПДВ-щістсот шістдесят шість 

грн.67 коп) 

Засоби для чищення (сода 

кальц ін ірована) 

ДК 016:2010 код- 20.13.43, 
ДК 021:2015 код (24311521-5-

0) 

2210 3528,00 гри. 
без ПДВ 

(Три тисячі п'ятсот двадцять вісім 
гривень 00 копійок) 

Засоби для чищення (сода питна) 

ДК 016:2010 код- 20.13.43, 
ДК 021:2015 код -(24313310-7) 

2210 1680,00 грн. без пдв 
(Одна тисяча шістсот вісімдесят 

гривень 00 копійок) 

Мийні засоби 
ДК 016:2010 код- 20.41.32, 
ДК 021:2015 код -39831200-8 

2210 3024,00 грн. 
без ПДВ 

(Три тисячі двадцять чотири гривні 00 
копійок) 

Засоби для прання і миття 
ДК 016:2010 код- 20.41.32, 
ДК 021:2015 код -39831000-6 

2210 23620,80 грн. 
без ПДВ 

(Двадцять три тисячі шістсот двадцять 
гривень 00 копійок) 

Папір для друку 
ДК 021:2015 код -30197630-1 

2210 4200,00 гри. 
без ПДВ 

(Чотири тисячі двісті гривень 00 
копійрк) 

Туалетний папір 

ДК 016:2010 код- 17.22.11, 
ДК 021:2015 код -33761000-5 

2210 1580,00 грн. 
без ПДВ 

(Одна тисяча п'ятсот вісімдесят 
гривен 00 копійок) 

Мило 

ДК 016:2010 код- 20.41.31, 
ДК 021:2015 код -(33711900-6) 

2210 4435,20 грн. 
без ПДВ 

(Чотири тисячі чотириста тридцять 
п'ять гривень 00 копьійок) 

ВСЬОГО: 46 068,00 
61.10.1(64200000-8) Послуги 2240 1 559,00 гри. - - -



телекомунікаційні 

(64211100-9) 

Послуги стаціонар, телефон, зв'язку 

Послуги зв'язку Інтернетом 

пров.мер(72400000-4). 

з т ч ПДВ-259,83 грн. 

(Одна тисяча п'ятсот п'ятдесят 

цев'ять гривень 00 копійок,ПДВ-

цвісті п'ятдесят дев'ять грн..83 коп ) 

563,00 

996,00 

• 

62.02.2(72262000-9)Послуги щодо 

консультування стосовно систем і 

програмного забезпечення 

Послуги по здійсненню дист обслг 

кл,послуги Медок,супровід 

програмного забезпечення 

2240 7000,00 грн., 
без ПДВ 

(Сім тисяч двісті гривень 00 копійок) 

(71317200-5) Послуги у сфері 

охорони праці та техніки безпеки 

Лабораторні вимірювання 
контурів заземлення 

2240 1300,00 грн 
втчПДВ-216,67 грн. 

(Одна тисяча триста гривень 00 

коп,ПДВ-двісті шістнадцять грн.,67 

коп.) 

Перезарядка вогнегасників 

(35111300-8) 

2240 1600,00 грн 
в т ч ПДВ-266,67 грн. 

(Одна тисяча шістсот гривень 00 

коп,ПДВ-двісті шістдесят шість 

грн.,67 коп.) 

Технічне обслуговування і ремонт 

копіювально-розмножувальної техніки 

(50313000-2) 
Заправка картриджів 

2240 3 600,00 грн. 
без ПДВ 

(Три тисячі шістсот гривень 00 

копійок) 

71.20.19 Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування систем 

центрального опалення 
(50720000-8) 

2240 3 725,00 грн.. 
в т ч ПДВ-620,83 грн. 

(Три тисячі сімсот двадцять п'ять 

гривень 00 коп.ПДВ- шістсот двадцять 

грн.,83 коп.) 

71.12.16(Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

лічильників води (50411100-3) 

Послуги з повірки лічильника 

хол.води 

2240 1 500,00 грн. 
в т ч ПДВ-250,00 грн. 

(Одна тисяча п'ятсот гривень 00 

копійок.ПДВ- двісті гри.) 

90510000-5Вивіз побутових відходів 2240 4 157,00 гри. 
в т ч ПДВ-692,83,00 грн. 

(Чотири тисяча сто п'ятдесят сім 

гривень 00 копійок,! ІДВ-ІНістсот 

дев'яносто три грн.) 

(85142300-9)Санітарно-
гігієнічні послуги 

Обробка приміщень від гризунів 

2 400,00 гри. 
в т ч ПДВ-400,00 грн. 

(Дві тисячі чотириста гривень 00 

копійок,!ІДВ-чотириста грн.) 

ВСЬОГО: 26 841,00 

35.30.1(09320000-8) Пара, гаряча 

вода та пов 'язана продукція 

2271 77 595,00і рн. 
втчПДВ-12932,50 грн. 

(Сімдесят сім тисяч п'ятсот дев'яносто 

п'ять гривеньОО копійок.ПДВ-

дванадцять тисяч дев'ятсот тридцять 

дві грн.50 коп) 

36.00.1(651)-Послуги з розподілу 

води та супутні послуги. 

904 - Послуги у сфері водовідведення 

Водопостачання та водовідведення 

2272 35 087,00 грн., 
в т ч ПДВ-5 847,83 грн. 

(Тридцять п'ять тисяч вісімдесят сім 

гривень 00 копійок,ПДВ-П'ять тисяч 

вісімсот сорок сім грн..83 коп) 

35.11.1(09310000-5) Енергія 

електрична 

2273 83 037,00 грн., 
вт ч ГІД В-13839,50 гри. 

(Сімдесят сім тисяч двісті сімдесят 

дев'ять гривень 39 копійок, ПДВ-

дванадцять тисяч вісімсот сімдесят 

дев'ять грн..90 коп) 

ВСЬОГО: 195719.00 



ДСТУ Б.Д 1.1-1 :2013 
(45453000-7-капітальний ремонт та 

реставрація) 

Капітальний ремонт вхідного 

тамбуру 

3132 75 000,00 грн. 
в т ч ПДВ-12500,00грн. 

(Сімдесят п 'ять тисяч гривень 00 

копійок, ПДВ- дванадцять тисяч 

п 'ятсот грн.00 коп 

• 

ВСЬОГО: 75000,00 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 12.01.2016 р. № 3 . 

Н.В.Кіріченко 
Голова комітету з конкурсних торгів 

Секретар комітету 
торгів 

( ініціали та пр ізвище) 

з конкурси 
А.І.Бургар 

(підпис) ( ініціали та прізвище) 


