
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014 № 1106

Додаток до річного плану закупівель 
на 2015 рік

Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) №13 «Купава»
Сумської міської ради, 21111904

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6
01.13.5 Коренеплоди та бульби 
їстівні з високим умістом 
крохмалю та інуліну
01.13.51-00.00 Картопля

2230
1 400,00 грн. (одна тисяча 
чотириста грн. 00 коп) з

пдв
01.23.1 Плоди цитрусових культур
01.23.12-00.00 Лимони та дайми 2230

330,00 грн. (триста 
тридцять грн. 00 коп.) 3

пдв
01.24.1 Яблука
01.24.10-00.00 Яблука 2230

1 470,00 грн. (одна тисяча 
чотириста сімдесят грн. 

00 коп.) з ПДВ
01.47.2 Яйця у шкарлупі, свіжі
01.47.21-00.00 Яйця курячі у 
шкаралупі, свіжі

2230
6 091,20 грн. (шість тисяч 

дев’яносто одна грн. 20 
коп.) з ПДВ

10.11.1 М'ясо великої рогатої 
худоби, свиней, овець, кіз, коней та 

І інших тварин родини конячих, 
і свіже чи охолоджене
10.11.11-90.00 Яловичина та 
телятина, свіжа чи охолоджена, у 
відрубах
10.11.12-50.00 Свинина, свіжа чи 
охолоджена, окіст, лопатки та їхні 
відруби (зокрема пересипана сіллю 
для тимчасового зберігання)

2230

27 798,50 грн. (двадцять 
сім тисяч сімсот 

дев’яносто вісім грн. 50 
коп.) з ПДВ

10.11.3 М'ясо заморожене та 
заморожені харчові субпродукти; 
м'ясо та харчові субпродукти, інші
10.11.39-10.00 Субпродукти харчові 
великої рогатої худоби, свиней, 
овець, кіз, коней та інших тварин 
родини конячих, заморожені

2230
4 950,00 грн. (чотири 

тисячі дев’ятсот п’ятдесят 
грн. 00 коп.) з ПДВ

.

10.12.2 М'ясо свійської птиці, 
заморожене
10.12.20-13.00 Тушки курей, 
заморожені

2230 5 040,00 грн. (п’ять тисяч 
сорок грн. 00 коп.) з ПДВ

10.13.1 Консерви та готові страви з 
м'яса, м'ясних субпродуктів чи 
крові
10.13.14-60.00 Ковбаси й подібні 
продукти з м'яса, м'ясних 
субпродуктів чи крові, готові харчові 
продукти, виготовлені на основі цих 
виробів (крім ковбас з печінки й 
готових страв)

2230
6 600,00 грн. (шість тисяч 

шістсот грн. 00 коп.) 3 
ПДВ

10.20.1 Продукція рибна, свіжа, 
охолоджена чи заморожена
10.20.13-30.00 Риба морська, ціла, 
заморожена

2230
16 042,50 грн. 

(шістнадцять тисяч сорок 
дві грн. 50 коп.) з ПДВ



10.32.1 Соки фруктові та овочеві
10.32.11-00.00 Сік томатний
10.32.16-00.00 Сік яблучний
10.32.17-00.00 Суміші фруктових і 
овочевих соків

2230
2 274,00 (дві тисячі двісті 
сімдесят чотири грн. 00 

коп.) з ПДВ

10.39.1 Плоди та овочі, оброблені та 
законсервовані, крім картоплі
10.39.16-00.00 Горох 
законсервований, без додання оцту чи 
оцтової кислоти, крім готових 
овочевих страв
10.39.17-25.00 Паста та пюре томатні, 
концентровані
10.39.17-50.00 Капуста, квашена, 
законсервована (крім готових 
овочевих страв і сушеної, 
замороженої чи законсервованої 
оцтом чи оцтовою кислотою 
квашеної капусти)
10.39.17-90.00 Овочі та їхні суміші, н. 
в. і. у. (крім готових овочевих страв і 
заморожених овочів і їхніх сумішей)

2230
2 696,40 грн. (дві тисячі 

шістсот дев’яносто шість 
грн. 40 коп.) з ПДВ

10.39.2 Плоди й горіхи, оброблені та 
законсервовані
10.39.22-90.00 Джеми, мармелади, 
желе, гаоре й пасти плодові чи 
горіхові, приготовані кулінарним 
оброблянням (крім готових 
гомогенізованих продуктів з 
цитрусових плодів)
10.39.25-10.00 Виноград, засушений
10.39.25-20.00 Плоди, засушені (крім 
бананів, фініків, інжиру, ананасів, 
авокадо, гуаяви, манго, мангостанів, 
цитрусових плодів і винограду); 
суміші горіхів або сушених плодів

2230
2 773,60 грн. (дві тисячі 
сімсот сімдесят три грн. 

60 коп.) з ПДВ

10.41.5 Олії рафіновані
10.41.54-00.00 Олія соняшникова та її 
фракції, рафінована, хімічно 
незмодифі кована

2230
1 824,00 грн. (одна тисяча 
вісімсот двадцять чотири 

грн. 00 коп.) з ПДВ

10.51.1 Молоко та вершки, рідинні, 
оброблені
10.51.11-37.00 Молоко з умістом 
жиру не більше ніж 1 мас. %, 
неконцентроване, без додання цукру 
чи інших підсолоджувачів, у 
первинних пакованнях з чистим 
умістом більше ніж 2 л

2230

27 552,00 грн. (двадцять 
сім тисяч п’ятсот 

п’ятдесят дві грн. 00 коп.) 
з ПДВ

10.51.3 Масло вершкове та молочні 
пасти
10.51.30-30.00 Масло вершкове з 
умістом жиру не більше ніж 85 мас.
%

2230

18 750,00 грн. 
(вісімнадцять тисяч 

сімсот п’ятдесят грн. 00 
коп.) з ПДВ

10.51.4 Сир сичужний та 
кисломолочний сир
10.51.40-30.00 Сир свіжий (без 
визрівання), зокрема сир альбумінний 
і кисломолочний

2230

16 537,50 грн. 
(шістнадцять тисяч 

п’ятсот тридцять сім грн. 
50 коп.) з ПДВ

10.51.5 Продукти молочні, інші
10.51.52-41.00 Кефір, сметана, йогурт 
й інші ферментовані продукти

2230
3 698,00 грн. (три тисячі 
шістсот дев’яносто вісім 

грн. 00 коп.) з ПДВ
10.61.2 Борошно зернових і 
овочевих культур; їхні суміші
10.61.21-00.00 Борошно пшеничне чи 
меслинове

2230
1 440,00 грн. (одна тисяча 
чотириста сорок грн. 00 

коп.) з ПДВ



10.61.3 Крупи, крупка, гранули та 
ін. продукти з зерна зернових
культур
10.61.31-35.00 Крупи та крупка із 
звичайної пшениці та спельти
10.61.32-30.05 Крупи та крупка з рису
10.61.32-30.09 Крупи та крупка з 
зерна інших зернових культур, н. в. і. 
У-
0.61.33-51.00 Продукти готові типу 
"мюслі" на основі необсмажених 
пластівців із зернових культур

2230
7 059,60 грн. (сім тисяч 

п’ятдесят дев’ять грн. 60 
коп.) з ПДВ

10.71.1 Вироби хлібобулочні, 
кондитерські та кулінарні, 
борошняні, нетривалого зберігання
10.71.11-00.90 Вироби хлібобулочні, 
нетривалого зберігання, інші

2230
6 414,00 грн. (шість тисяч 
чотириста чотирнадцять 

грн. 00 коп.) з ПДВ

10.72.1 Вироби хлібобулочні, 
зниженої вологості та кондитерські, 
борошняні, тривалого зберігання
10.72.11-50.00 Сухарі, грінки й 
подібні вироби
10.72.12-30.00 Пряники
10.72.12-53.00 Печиво здобне та 
вафлі, цілком чи частково покриті 
шоколадом чи іншими сумішами, з 
умістом какао

2230

2 723,60 грн. (дві тисячі 
сімсот двадцять три грн. 

60 коп.) з ПДВ

10.73.1 Макарони, локшина, кускус 
і подібні борошняні вироби
10.73.11-30.00 Вироби макаронні, 
неварені, з умістом яєць (крім виробів 
з начинкою чи приготованих іншим 
способом)

2230
1 057,50 грн. (одна тисяча 
п’ятдесят сім грн. 50 коп.) 

з ПДВ

10.81.1 Цукор-сирець, тростинний і 
очишений тростинний чи 
буряковий цукор (сахароза); 
меляса
10.81.12-30.10 Цукор білий, 
кристалічний

2230
5 610,00 грн. (п’ять тисяч 

шістсот десять грн. 00 
коп.) з ПДВ

10.82.1 Какао терте, какао-масло, 
жири й олія, какао-порошок
10.82.13-00.00 Какао-порошок, без 
додання цукру чи інших 
підсолоджувачів

2230 76,00 грн. (сімдесят шість 
грн. 00 коп.) з ПДВ

10.83.1 Чай і кава, оброблені
10.83.12-10.00 Замінники кави з 
умістом кави
10.83.13-00.00 Чай зелений 
(неферментований), чай чорний 
(ферментований) і чай частково 
ферментований, у первинних 
пакованнях масою не більше ніж 3 кг

2230
830,00 грн. (вісімсот 

тридцять грн. 00 коп.) 3
пдв

10.84.2 Прянощі, оброблені
10.84.23-00.00 Кориця (роду Сапеїіа), 
оброблена; прянощі оброблені, інші

2230 85,60 грн. (вісімдесят 
п’ять грн. 60 коп.) з ПДВ

10.84.3 Сіль харчова
10.84.30-00.00 Сіль харчова 2230

256,00 грн. (двісті 
п’ятдесят шість грн. 00 

коп.) з ПДВ
10.89.1 Супи, яйия, дріжджі та інші 
харчові продукти;екстракти та 
соки з м'яса, риби й водяних 
безхребетних
10.89.13-34.00 Дріжджі, пекарські

2230 192,00 (сто дев’яносто дві 
грн. 00 коп.) з ПДВ

Разом по КЕКВ 2230

171 572,00 грн. (сто 
сімдесят одна тисяча 

п’ятсот сімдесят дві грн. 
00 коп.)



61.10.1 Послуги щодо передавання 
даних і повідомлень
61.10.11-00.00 Послуги стаціонарного 
телефонного зв'язку - доступ і 
користування

2240 120,00 грн. (сто двадцять 
грн. 00 коп.) з ПДВ

61.10.4 Послуги зв'язку Інтернетом 
проводовими мережами
61.10.49-00.00 Послуги зв'язку 
Інтернетом проводовими мережами, 
інші

2240
344,00 грн. (триста сорок 

чотири грн. 00 коп.) 3 
ПДВ

62.02.2 Послуги щодо 
консультування стосовно систем і 
програмного забезпечення
62.02.20-00.00 Послуги щодо 
консультування стосовно систем і 
програмного забезпечення

2240
766,00 грн. (сімсот 

шістдесят шість грн. 00 
коп.)

Разом по КЕКВ 2240
1 230,00 грн. (одна 

тисяча двісті тридцять 
грн. 00 коп.)

36.00.2 Обробляння та 
розподіляння води трубопроводами
36.00.20-00.00 Обробляння та 
розподіляння води трубопроводами

2272
6 609,00 грн. (шість тисяч 

шістсот дев’ять грн. 00 
коп.) з ПДВ

35.11.1 Енергія електрична
35.11.10-00.00 Енергія електрична 2273

20 400,00 грн. (двадцять 
тисяч чотириста грн. 00 

коп.) з ПДВ

Разом по КЕКВ 2270
27 009,00 грн. (двадцять 
сім тисяч дев’ять грн. 

00 коп.)
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 20.01.2015 р. № 1/1
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(підпис) /

Секретар комітету з конкурсних тс
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