
ДОДАТОК 
ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 

що здійснюються без проведення процедур 
на 2015 рік 

Вінницьке казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство 
03187648 

Предмет закупівлі 
Код КЕКВ 

(для 
бюджетних 

коштів) 

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі 

Процедура закупівлі 
Орієнтовний початок 

проведення процедури 
закупівлі 

І 
S s о. 
с 

1 

Медикаменти та 
перев'язувальні 
матеріали, в т. ч.: 
20.13.21 -металоїди (20.13.21-
11.00 (Хлор); 
20.14.22-спирти одноатомні 
(20.14.22-20.00 (Пропанол-1 
(спирт пропіловий) і 
пропанол-2 (спирт 
ізопропіловий)) 

2610 
б 430 (шість тисяч 

чотириста 
тридцять) грн. 00 

коп. З ПДВ. 

не застосовується 

Продукти харчування, 
в т. ч. : 

2610 

354 551 (триста 
п'ятдесят чотири 

тисячі п'ятсот 
п'ятдесят одна) гри. 

00 коп. З ПДВ. 

не застосовується 

01.11.75 - горох сушений 
663 (шістсот^ 

шістдесят три) грн. 04 
коп. з ПДВ. 

Овочі листкові: 01.13.12-
капуста; 01.13.19-овочі 
листкові інші (петрушка 
листкова). 
Культури овочеві 
плодоносні, інші: 01.13.32-
огірки; 01.13.3 З-баклажани; 
01.13.34-помідори; 01.13.39-
культури овочеві плодоносні 
інші, н.в.і.у (кабачки). 
Овочі коренеплідні, 
цибулинні та бульбоплідні: 
01.13.41-морква; 01.13.43-
цибуля. Коренеплоди та 
бульби їстивні: 01.13.51-
картопля; 01.13.90-овочі 
свіжі, н.в.і.у. (буряк 
столовий) 

ЗО 521 (тридцять 
тисяч п'ятсот двадцять 

одна) грн. 86 коп. З 
ПДВ. 

Плоди цитрусових культур: 
01.23.12-лимони. 
Плоди зерняткових і 
кісточкових культур, інші: 
01.24Л0-яблука; 01.24.27-сливи 

11 066 (одинадцять 
тисяч шістдесят 

шість) грн. 14 коп. З 
ПДВ. 



1 

01.47.21 - яйця курячі у 
шкаралупі, свіжі 

4 128 (чотири тисячі 
сто двадцять вісім) 
грн. 00 коп. З ПДВ. 

М'ясо законсервоване та 
м'ясні продукти: 10.11.11 -
м'ясо ВРХ, охолоджене 
(яловичина у відрубах) (10.11.11-
90.00); 10.12.10-м'ясо 
свійської птиці, охолоджене 
(відруби курей) (10.12.10-50.00); 
10.13.14 - ковбаси й подібні 
продукти з м'яса, м'ясних 
субпродуктів (10.13.14-60.00); 
10.13.15 - продукти з м'яса, 
м'ясних субпродуктів готові 
та законсервовані (м'ясо 
свиняче законсервоване) 
(10.13.15-75.00), (м'ясо ВРХ 
законсервоване) (10.13.15-85.00) 

84 954 (вісімдесят 
чотири тисячі 

дев'ятсот п'ятдесят 
чотири) грн. 18 коп. з 

ПДВ. 

10.20.13 - риба, заморожена 
(риба морська, ціла, 
заморожена) (10.20.13-30.00) 

21 942 (двадцять одна 
тисяча дев'ятсот сорок 

дві) грн. 00 коп. З 
ПДВ. 

Соки фруктові та овочеві: 
10.32.11-сік томатний; 10.32.15-сік 
виноградний; 10.32.16-сік 
яблучний; 10.32.17-суміші 
фруктових та овочевих соків 

15 917 (п'ятнадцять 
тисяч дев'ятсот 

сімнадцять) грн. 76 
коп. З ПДВ. 

10.39.12 - ОВОЧІ 

законсервовані (ікра 
кабачкова). 10.39.16 - горох 
законсервований. 10.39.17-
овочі, інші законсервовані 
(паста томатна) (10.39.17-
25.00); (капуста, квашена, 
законсервована) (10.39.17-
50.00). 10.39,18 - овочі, плоди 
законсервовані (огірки); 
(кабачки, помідори). 10.39.25 
- плоди, приготовані чи 
законсервовані, інші (плоди, 
засушені; суміші сушених 
плодів) (10.39.25-20.00) 

24 671 (двадцять 
чотири тисячі 

шістосот сімдесят 
одна) грн. 64 коп. З 

ПДВ. 

10.41.54 - олія соняшникова, 
рафінована 

8 686 (вісім тисят 
шістсот вісімдесят 

шість) грн. 04 коп. З 
ПДВ. 

Продукти молочні та сирні: 
10.51.11-молоко рідинне, 
оброблене; 10.51.30-масло 
вершкове; 10.51.40 - сир 
сичужний та кисломолочний 
сир (10.51.40-50.00) (10.51.40-
30.00); 10.51.52 - продукти 
кисломолочні (кефір, йогурт, 
сметана) (10.51.52-41.00) 

97 116 (дев'яносто 
сім тисяч сто 

шістнадцять) грн. 41 
коп. з ПДВ. 



1 
Продукція борошномельно-
круп'яної промисловості: 
10.61.21 - борошно 
пшеничне; 
10.61.31-крупи та крупка з 
пшениці (10.61.31-35.00-
крупи та крупка із звичайної 
пшениці та спельти); 
10.61.32-крупи, крупка та 
гранули з зернових культур, 
н. в. і. у. 
(10.61.32-30.03-крупи та 
крупка з ячменю; 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. 
(крупа з гречки; крупа з 
пшона; крупа перлова) 

15 998 (п'ятнадцять 
тисяч дев'ятсот 

дев'яносто вісім) грн. 
18 коп. з ПДВ. 

10.71.11 - вироби 
хлібобулочні, нетривалого 
зберігання, інші (хліб) 
(10.71.11-200.90). 
10.71.12 - вироби 
кондитерські та кулінарні, 
борошняні нетривалого 
зберігання (кекс) (10.71.12-
00.90). 
10.72.12 - вироби 
кондитерські, борошняні 
(печиво здобне) (10.72.12-
53.00); 10.72.19-вироби 
хлібобулочні, інші, зниженої 
вологості та тривалого 
зберігання (печиво, кр. 
здобного печива) (10.72.19-
40.00) 

26 408 (двадцять 
шість тисяч чотириста 

вісім) грн. 42 коп. З 
ПДВ. 

10.73.11 - макарони, 
локшина 

1 701 (одна тисяча 
сімсот одна) грн. 00 

коп. з ПДВ. 

10.81.12 - цукор тростинний 
чи буряковий, очиш,ений 

4 659 (чотири тисячі 
шістсот п'ятдесят 

дев'ять) грн. 70 коп. 3 
иж 

10.82.13 - какао-порошок 840 (вісімсот сорок) 
грн. 00 коп. з ПДВ. 

10.83.13 - чай чорний 
1 750 (одна тисяча 

сімсот п'ятдесят) грн. 
75 коп. з ПДВ. 

Приправи, прянощі: 
10.84.11 - оцет; 10.84.21 -
перець, оброблений; 10.84.30 
- сіль харчова. 
Листя лавра сухе 

476 (чотириста 
сімдесят шість) грн. 

68 коп. з ПДВ. 



1 2 3 4 5 6 
10.89.19 - продукти харчові 
різноманітні, н.в.і.у. (Продукти 
харчові готові з борошна, 
крупки, крохмалю, іншої 
сировини) (10.89.19-30.00) 
(Кисіль (концентрат харчовий)) 

2 0 1 6 (дві тисячі 
шістнадцять) грн. 00 

коп. 3 ПДВ. 

11 
-

Цукерки діабетичні •І 
1 033 (одна тисяча 

тридцять три) грн. 20 
коп. 3 ПДВ. 

11 
-

36.00.20 - обробляння та 
розподіляння води 
трубопроводами 
37.00.11 - видаляння та 
обробляння стічних вод 

2610 

13 938 
(тринадцять тисяч 

дев'ятсот тридцять 
вісім) грн. 00 коп. 3 

ПДВ. 

не застосовується -

35.11.10 - енергія 
електрична (активна) 2610 

26109 (двадцять 
шість тисяч сто 

дев'ять) грн. 00 коп. 3 
ПДВ. 

не застосовується -

Всього 401028,00 

Затверджешїй^і і і енн^чфмітету з конкурсних торгів від /^А 
/ І А 

_ ^і'од 

С е к р ^ ^ ^ о м і т е т у з КОІіІ^рСНІ ; торгів 

№ 

Н. Б. Ватуля 
(ініціали та прізвище) 

О. в. Захарова 
(ініціали та прізвище) 

О'.іЛ/З'̂ ^ 



ЗМІНИ д о ДОДАТКУ 
д о РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 

що здійснюються без проведення процедур 
на 2015 рік 

Вінницьке казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство 
03187648 

Предмет закупівлі 
Код КЕКВ 

(для 
бюджетних 

коштів) 

Очікувана 
вартість 

предмета 
закупівлі 

Процедура закупівлі 
Орієнтовний початок 

проведення процедури 
закупівлі 

н 
'S 
s 
ti: 

1 
Медикаменти та 
перев'язувальні 
матеріали, в т. ч. : 
20.13.21 -металоїди (20.13.21-
11.00 (Хлор); 
20.14.22-спирти одноатомні 
(20.14.22-20.00 (Пропанол-1 
(спирт пропіловий) і 
пропанол-2 (спирт 
ізопропіловий)) 

2610 
б 430 (шість тисяч 

чотириста 
тридцять) гри. 00 

коп. З ПДВ. 

не застосовується 

Продукти харчування, 
в т. ч. : 

2610 

431 925 
(чотириста 

тридцять одна 
тисяча дес'ятсот 

двадцять п'ять) гри. 
00 коп. З ПДВ. 

не застосовується 

01.11.75 - горох сушений 
1 534 (одна тисяча 

п'ятсот тридцять 
чотири) грн. 77 коп. З 

ПДВ. 

Овочі листкові: 01.13.12-
капуста; 01.13.19-овочі 
листкові інші (петрушка 
листкова). 
Культури овочеві 
плодоносні, інші: 01,13.32-
огірки; 01.13.3З-баклажани; 
01.13.34-помідори; 01.13.39-
культури овочеві плодоносні 
інші, н.в.і.у (кабачки). 
Овочі коренеплідні, 
цибулинні та бульбоплідні: 
01.13.41-морква;01.13.42-
часник; 01.13.4З-цибуля. 
Коренеплоди та бульби 
їстивні: 01.13.51 -картопля; 
01.13.90-овочі свіжі, н.в.і.у. 
(буряк столовий) 

4 0 746 (сорок тисяч 
сімсот сорок шість) 
грн. 31 коп. з ПДВ. 



1 

Плоди цитрусових культур: 
01.23Л2-лимони;01.23Л4-
мандарини. 
Плоди зерняткових і 
кісточкових культур, інші: 
01.24Л0-яблука; 01.24.27-сливи 

12 075 (дванадцять 
тисяч сімдесят п'ять) 
грн. 91 коп. ЗПДВ. 

01.47.21 - яйця курячі у 
шкаралупі, свіжі 

4 792 (чотири тисячі 
сімсот дев'яяносто дві) 

грн. 20 коп. З ПДВ. 

М'ясо законсервоване та 
м'ясні продукти: 10Л1Л1 -
м'ясо ВРХ, охолоджене 
(яловичина у відрубах) (10Л1Л1-
90.00); 10Л2Л0-м'ясо 
свійської птиці, охолоджене 
(відруби курей) (10.12.10-50.00); 
10ЛЗЛ4 - ковбаси й подібні 
продукти з м'яса, м'ясних 
субпродуктів (10.13.14-60.00); 
10ЛЗЛ5 - продукти з м'яса, 
м'ясних субпродуктів готові 
та законсервовані (м'ясо 
свиняче законсервоване) 
(10.13.15-75.00), (м'ясо ВРХ 
законсервоване) (10.13.15-85.00) 

97 762 (дев'яносто 
сім тисяч сімсот 

шістдесят дві) грн. 73 
коп. з ПДВ. 

10.20ЛЗ - риба, заморожена 
(риба морська, ціла, 
заморожена) (10.20ЛЗ-
30.00). 
10.20.25 - риба, оброблена чи 
законсервована іншим 
способом, крім готових страв 
з риби (сардина, сардинела, 
кілька та шпроти, приготовані 
чи законсервовані, цілі чи у 
шматочках, крім фаршу та 
готових страв) (10.20.25-30.00); 
макрель (скумбрія), приготована 
чи законсервована, ціла чи у 
шматочках, крім фаршу та 
готових страв (10.20.25-50.00) 

41 973 (сорок одна 
тисяча дев'ятсот 

сімдесят три) грн. 72 
коп. З ПДВ. 

Соки фруктові та овочеві: 
10,32Л 1-сік томатний; 10.32.15-сік 
виноградний; 10.32.16-сік 
яблучний; 10.32.17-суміші 
фруктових та овочевих соків 

20 533 (двадцять 
тисяч п'ятсот тридцять 

три) грн. 92 коп. З 
ПДВ. 



10.39.12 - овочі 
законсервовані (ікра 
кабачкова). 10.39.16 - горох 
законсервований. 10.39.17-
овочі, інші законсервовані 
(паста томатна) (10.39.17-
25.00); (капуста, квашена, 
законсервована) (10.39.17-
50.00). 10.39.18 - овочі, плоди 
законсервовані (огірки); 
(кабачки, помідори). 10.39.25 
- плоди, приготовані чи 
законсервовані, інші (плоди, 
засушені; суміші сушених 
плодів) (10.39.25-20.00) 

42 641 (сорок дві 
тисячі шістосот сорок 

одна) грн. 92 коп. З 
ПДВ. 

10.41.54 - олія соняшникова, 
рафінована 

10 476 (десять 
тисяч чотириста 

сімдесят шість) грн. 
44 коп. з ПДВ. 

Продукти МОЛОЧНІ та сирні: 
10.51.11-молоко рідинне, 
оброблене; 10.51.30-масло 
вершкове$: 10.51.40 - сир 
сичужний та кисломолочний 
сир (10.51.40-50.00) (10.51.40 
30.00); 10.51.52 - продукти 
кисломолочні (кефір, йогурт, 
сметана) (10.51.52-41.00) 

97 930 (дев'яносто 
сім тисяч дев'ятсот 

тридцять) грн. 51 коп. 
з ПДВ. 

Продукція борошномельно-
круп'яної промисловості: 
10.61.21 - борошно 
пшеничне; 
10.61.31-крупи та крупка з 
пшениці (10.61.31-35.00-
крупи та крупка із звичайної 
пшениці та спельти); 
10.61.32-крупи, крупка та 
гранули з зернових культур, 
н. в. і. у. 
(10.61.32-30.03-крупи та 
крупка з ячменю; 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. 
(крупа з гречки; крупа з 
пшона; крупа перлова) 

15 606 (п'ятнадцять 
тисяч шістсот шість) 
грн. 71 коп. з ПДВ. 



1 2 3 4 5 6 
10.71.11 - вироби 
хлібобулочні, нетривалого 
зберігання, інші (хліб) (10.71.11-
200.90). 
10.71.12 - вироби кондитерські 
та кулінарні, борошняні 
нетривалого зберігання (кекс) 
(10.71.12-00.90). 
10.72.12 - вироби кондитерські, 
борошняні (печиво здобне) 
(10.72.12-53.00); 
10.72.19 - вироби хлібобулочні, 
інші, зниженої вологості та 
тривалого зберігання (печиво, 
кр. здобного печива) (10.72.19-
40.00) 

30 255 (тридцять 
тисяч двісті п'ятдесят 
п'ять) гри. 62 коп. 3 

пдв. 

-

10.73.11 - макарони, 
локшина 

fi 
1 948 (одна тисяча 

дев'ятсот сорок вісім) 
гри. 70 коп. 3 ПДВ. 

»1 -

10.81.12 - цукор тростинний 
чи буряковий, очищений 

4 124 (чотири тисячі 
сто двадцять чотири) 
грн. 20 коп. 3 ПДВ. 

-

10.82.13 - какао-порошок и 
1 791 (одна тисяча 
сімсот дев'яносто 

одна) грн. 00 коп. 3 
ПДВ. 

-

10.83.13 - чай чорний »1 
2 655 (дві тисячі 
шістсот п'ятдесят 

п'ять) грн. 76 коп. 3 
ПДВ. 

-

Приправи, прянощі: 
10.84.11 - оцет; 10.84.21 -
перець, оброблений; 10.84.30 -
сіль харчова. 
Листя лавра сухе 

JL 
1 109 (одна тисяча 
сто дев'ять) грн. 98 

коп. 3 ПДВ. 
-

10.89.19 - продукти харчові 
різноманітні, н.в.і.у. (Продукти 
харчові готові з борошна, 
крупки, крохмалю, іншої 
сировини) (10.89.19-30.00) 
(Кисіль (концентрат харчовий)) 

2 931 (дві тисячі 
дев'ятсот тридцять 
одна) грн. 40 коп. 3 

ПДВ. 

-

Цукерки діабетичні J ' . 
1 033 (одна тисяча 

тридцять три) грн. 20 
коп. 3 ПДВ. 

II 
-

36.00.20 - обробляння та 
розподіляння води 
трубопроводами 
37.00.11 - видаляння та 
обробляння стічних вод 

2610 

13 938 
(тринадцять тисяч 

дев'ятсот 
тридцять вісім) 

грн. 00 коп. 3 ПДВ. 

не застосовується -

35.11.10 - енергія 
електрична (активна) 2610 

36 118 (тридцять 
шість тисяч сто 

вісімнадцять) гри. 00 
коп. 3 ПДВ. 

не застосовується -

06.20.10 - газ природний, 
скраплений або в 
газоподібному стані 

2610 

45 948 (сорок п 'ять 
тисяч дев'ятсот 

сорок вісім) гри. 00 
коп. ЗПДВ. 

не зйетофвуєтьс^ . 
/ ^ ^ У ш 

В с ь о г о 534359,00 
* U 

і щ 

Затверджений р і ш е н н я м комітету з к о н к у р с н и х торгів в і д 1 
Голова комітету з к о н к у р с н и х торгів 

м.п 
Секретар комітету з к о н к у р с н и х торгів 

Н . Б. Ватуля 
(ініціали та прізвище) 

О. в . Захарова 
(ініціали та прізвище) 


