
Додаток до Річного плану закупівель на 2018 рік 

Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №25 Вінницької міської ради» 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 26243390 

 
Предмет закупівлі 

 

Код 

КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі  

 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний початок 

проведення закупівлі 

Примітки 

ДК 021-2015: 39161000-8 Меблі для дитячого 

садка 

2210 65680,00 без проведення 

процедури 

- - 

ДК 021-2015: 35111000-5 Протипожежне 

обладнання  

2210 1905,00 без проведення 

процедури 

- - 

ДК 021-2015: 15810000-9 Хлібопродукти, 

свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські 

вироби(Хліб білий, хліб житній, батон)  

2230 41822,00 без проведення 

процедури 

- - 

 

ДК 021-2015: 15820000-2 Сухарі та печиво; 

пресерви з хлібобулочних і кондитерських 

виробів (Печиво вівсяне, пряники північні)  

2230 2450,00 без проведення 

процедури 

- - 

 

ДК 021-2015: 15510000-6 Молоко та вершки 

(Молоко пастеризоване, молоко згущене)  

2230 150600,00 без проведення 

процедури 

- - 

 

ДК 021-2015: 15550000-8 Молочні продукти 

різні (Сметана, кефір) 

2230 19212,00 без проведення 

процедури 

- - 

ДК 021-2015: 15130000-8 М’ясопродукти 

(Ковбаса варена, сардельки, сосиски) 

2230 33960,00 без проведення 

процедури 

- - 

ДК 021-2015: 15540000-5 Сирні продукти 

(Сир кисломолочний, сир твердий)  

2230 92025,00 без проведення 

процедури 

- - 

ДК 021-2015: 15110000-2 М’ясо 

(м'ясо свине, м'ясо яловиче, курятина, печінка 

яловича, печінка куряча)  

2230 189153,00 без проведення 

процедури 

- - 

ДК 021-2015: 15530000-2 Вершкове масло 

(Масло вершкове)  

2230 64900,00 без проведення 

процедури 

- - 

ДК 021-2015: 15220000-6 Риба, рибне філе та 

інше м’ясо риби морожені  

(Риба свіжеморожена)  

2230 49888,80 без проведення 

процедури 

- - 

 

ДК 021-2015: 15330000-0 Оброблені фрукти та 

овочі (Паста томатна, горошок зелений, ікра 

кабачкова, повидло, сухофрукти, огірки 

 

2230 

 

28255,60 

 

без проведення 

процедури 

 

- 

 

- 

 



квашені, помідори квашені, капуста квашена, 

огірки консервовані, помідори консервовані) 

 

ДК 021-2015: 15610000-7 Продукція 

борошномельно-круп'яної промисловості 

(Крупа вівсяна, ячмінна, пшенична, перлова, 

гречана, кукурудзяна, рис, пшоно, борошно) 

2230 22740,50 без проведення 

процедури 

-  - 

ДК 021:2015 15872400-5 Сіль (Сіль йодована) 2230 717,00 без проведення 

процедури 

- - 

ДК 021-2015: 15860000-4 Кава, чай та супутня 

продукція (Чай, кава злакова) 

2230 2428,80 без проведення 

процедури 

- - 

ДК 021-2015: 15420000-8 Рафіновані олії та 

жири (Олія соняшникова рафінована) 

2230 7163,12 без проведення 

процедури 

- - 

ДК 021-2015: 03140000-4 Продукція 

тваринництва та супутня продукція (Яйця)  

 

2230 24750,00 без проведення 

процедури 

- - 

ДК 021-2015: 15830000-5 Цукор і супутня 

продукція (Цукор) 

 

2230 24138,00 без проведення 

процедури 

- - 

ДК 021-2015: 15620000-0 Крохмалі та 

крохмалепродукти (Крупа манна, крохмаль) 

 

2230 1935,00 без проведення 

процедури 

- - 

ДК 021-2015: 15850000-1 Макаронні вироби 

 (Макаронні вироби) 

 

2230 3555,00 без проведення 

процедури 

- - 

 

ДК 021-2015: 03210000-6 Зернові культури та 

картопля (Горох сушений, картопля) 

 

2230 49972,00 без проведення 

процедури 

- - 

 

ДК 021-2015: 03220000-9 Овочі, фрукти та 

горіхи (Яблука, капуста, морква, цибуля, 

буряк, перець овочевий, кабачки, баклажани, 

огірки, помідори, слива, персик, абрикос, 

полуниця, банани, апельсини, лимони ) 

 

2230 66342,00 без проведення 

процедури 

- - 

 

ДК 021-2015: 15840000-8 Какао; шоколад та 

цукрові кондитерські вироби (Какао)  

 

2230 1381,68 без проведення 

процедури 

- - 

 

ДК 021-2015: 15890000-3 Продукти харчування 2230 900,00 без проведення - - 



та сушені продукти різні (Дріжджі) 

 

процедури  

ДК 021-2015: 15320000-7 Фруктові та овочеві 

соки (Сік в асортименті) 

2230 10164,00 без проведення 

процедури 

- - 

 

ДК 021-2015: 90921000-9 Послуги з 

дезінфікування та витравлювання (Камерне 

знезараження) 

2240 1398,00 без проведення 

процедури 

-  

ДК 021-2015: 90921000-9 Послуги з 

дезінфікування та витравлювання (дезінсекція) 

2240 624,00 без проведення 

процедури 

-  

ДК 021-2015: 90921000-9 Послуги з 

дезінфікування та витравлювання  

(дератизація) 

2240 486,00 без проведення 

процедури 

-  

ДК 021-2015: 90513000-6 Послуги з поводження 

із безпечними сміттям і відходами та їх 

утилізація  

2240 3659,00 без проведення 

процедури 

-  

ДК 021-2015: 50411000-9 Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування вимірювальних 

приладів (повірка лічильників тепла) 

2240 6490,00 без проведення 

процедури 

-  

ДК 021-2015: 50411100-0 Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування лічильників води  

2240 256,00 без проведення 

процедури 

-  

ДК 021-2015: 71.20.1 71632000-7 Послуги щодо 

технічного випробовування й аналізування 

Послуги з технічних випробувань 

2240 1360,00 без проведення 

процедури 

-  

ДК 021-2015: 77211300-5 Послуги з видалення 

дерев Т 

2240 3889,00 без проведення 

процедури 

-  

ДК 021-2015: 64200000-8 Послуги щодо 

передавання данних і повідомлень; 

Телекомунікаційні послуги 

2240 2400,00 без проведення 

процедури 

-  

ДК 021-2015: 50413200-5 Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування протипожежного 

обладнання  

2240 570,00 без проведення 

процедури 

-  

ДК 021-2015: 92512000-3 Послуги бібліотек і 

архівів Послуги архівів 

2240 865,00 без проведення 

процедури 

-  

ДК 021-2015: 48412000-9 Послуги з 

консультування стосовно систем і програмного 

2240 2200,00 без проведення -  

https://dk21.dovidnyk.info/index.php


забезпечення Пакети програмного забезпечення 

для підготовки податкової звітності 

процедури 

ДК 021-2015: 72212422-3 Послуги з 

консультування стосовно систем і програмного 

забезпечення Комплекси послуг з розробки 

програмного забезпечення 

2240 300,00 без проведення 

процедури 

-  

ДК 021-2015: 65100000-4 Обробляння та 

розподіляння води трубопроводами; Послуги з 

розподілу води та супутні послуги 

2272 11443,00 без проведення 

процедури 

-  

ДК 021-2015: 09310000-5 Енергія електрична; 

Електрична енергія 

2273 91818,00 без проведення 

процедури 

-  

ДК 021-2015: 79633000-0 послуги освітянські, 

інші, н.в.і.у; Послуги з підвищування 

кваліфікації персоналу (Курси з пожежної 

безпеки) 

2282 410,00 без проведення 

процедури 

-  

ДК 021-2015: 79633000-0 послуги освітянські, 

інші, н.в.і.у; Послуги з підвищування 

кваліфікації персоналу (Курси бухгалтерів) 

2282 1960,00 без проведення 

процедури 

-  

ДК 021-2015: 79633000-0 послуги освітянські, 

інші, н.в.і.у; Послуги з підвищування 

кваліфікації персоналу (Курси з тендерних 

закуп.) 

2282 1380,00 без проведення 

процедури 

-  

ДК 021-2015: 79633000-0 послуги освітянські, 

інші, н.в.і.у; Послуги з підвищування 

кваліфікації персоналу (Курси з ЦЗ) 

2282 525,00 без проведення 

процедури 

-  

ДК 021-2015: Придбання обладнання для 

відкриття нових ДНЗ 

3110 76685,00 

 

без проведення 

процедури 

-  

 

Голова тендерного комітету  Продан О.С.    _                                                              
(прізвище, ініціали)  

      _______________ 
              (підпис)       

Секретар тендерного комітету                                   Гречун О.Ф.                  _______________  
                                                                                                                                                                              (прізвище, ініціали)                                     


