
Найменування замовника
Код згідно 
ЄДРПОУ

Конкретна назва предмета закупівлі
Предмет 

закупівлі (ДК 
021:2015)

Код КЕКВ 
(для 

бюджетни
х коштів)

Очікувана 
вартість 
предмета 

закупівель, 
грн.

Прецедура закупівлі

Орієнтова
ний 

початок 
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Відібрані зразки продукції за напрямком захисту 
споживачів та ринкового нагляду

999999999-9 Не 
визначено 

(зразки 
продукції)

2210 98700

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

IV квартал 
2017 року

Відібрані зразки 
продукції за 

напрямком захисту 
споживачів та 

ринкового нагляду

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Проведення  випробувань та досліджень 
побутових електричних приладів, 

світлотехнічної продукції, лампів, іграшок, 
миючих засобів, дитячого взуття, дитячого одягу

71610000-7 
Послуги з 

випробувань та 
аналізу складу і 

чистоти 

2240 153000
Звіт про уклдадений 

договір
IV квартал 
2017 року

 Послуги пов'язані із 
випробуванням 

зразків продукції за 
нампрямками 

захисту споживачів 
та ринкового 

нагляду

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Проведення лабораторних досліджень харчових 
продуктів рослинного походження та яєць 

курячих.  при внутрідержавному обігу та імпорті

7190000-7 
Лабораторні 

послуги
2240 124748,83

Переговорна 
процедура

IV квартал 
2017 року

 Лабораторні 
дослідження під час 

здійснення 
державного 
контролю за 
дотриманням 

суб'єктами 
господарювання 

вимог щодо 
безпечності 

харчових продуктів

 Річний план закупівель  та додаток до річного плану закупівель із змінами на 2017 рік відповідно до затвердженого кошторису за КПКВ 2809040 "Про 
проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)"



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Проведення лабораторних досліджень м'ясних 
продуктів( сировини та готової продукції), 

вимірювання параметрів мікроклімату, 
води,грунту,повітря,середовища життєдіяльності 

людини,розслідування спалахів під час 
раптового обстеження персоналу,санітарного 

стану об'єктів навколишнього середовища, 
харчових продуктів під час виявлення неякісної 

та/або небезпечної харчової продукції в 
навчально-виховних закладах області, харчових 

продуктів з метою державного нагляду за 
навчальними закладами області, під час 
проведення моніторингових відвідувань

7190000-7 
Лабораторні 

послуги
2240 2330151,2 Відкриті торги

IV квартал 
2017 року

 Лабораторні 
дослідження під час 

здійснення 
державного нагляду 

за дотриманням 
санітарного 

законодавства для 
забезпечення 

санітарного та 
епідеміологічного 

благополуччя 
населення, під час 

здійснення 
державного 
контролю за 

дотриманням вимог 
щодо безпечності 

харчових продуктів

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги пов'язані із транспортуванням 
відібраних зразків продукції

60100000-9 
Послуги з 

автомобільних 
перевезень 

2240 154800

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

IV квартал 
2017 року

Загальний фонд; 
Послуги пов'язані із 
випробуванням та 

дослідженням 
зразків продукції за 

нампрямками 
захисту споживачів 

та ринкового 
нагляду

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги пов'язані із зберіганням відібраних 
зразків

63120000-6 
Послуги 

зберігання та 
складування 

2240 36400

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

IV квартал 
2017 року

 Послуги пов'язані із 
випробуванням та 

дослідженням 
зразків продукції за 

нампрямками 
захисту споживачів 

та ринкового 
нагляду

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги пов'язані із утилізації, знищення 
шкідливих відібраних зразків

90520000-8 
Послуги у сфері 

поводження з 
радіоактивними, 

токсичними, 
медичними та 
небезпечними 

відходами 

2240 18900

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

IV квартал 
2017 року

Послуги пов'язані із 
випробуванням та 

дослідженням 
зразків продукції за 

нампрямками 
захисту споживачів 

та ринкового 
нагляду

(підпис)

МП

Секретарь тендерного комітету                                                      .                                    Т.Е.Колотило      

Голова тендерного комітету                                                             .                                    О.М. Довганюк             .
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Затверджений рішенням тендерного комітету 29.11.2017 року

Протокол №13

(ініціали та прізвище)


