
Найменування замовника
Код згідно 
ЄДРПОУ 
замовника

Конкретна назва 
предмета закупівлі

Коди та назви 
відповідних 

класифікаторів предмета 
закупівлі (за наявності)

Код згідно 
КЕКВ (для 
бюджетних 

коштів)

Розмір 
бюджетного 
призначення, 
або очікувана 

вартість 
предмета 

закупівель, грн.

Процедура 
закупівлі

Орієнтований 
початок 
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Бензин А-95

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 

021:2015-09130000-9 
Нафта і дистиляти

2210 216160
Відкриті 

торги
Травень 2018 

року

Бензин А-95 в стретч 
картках номіналом 10,15 

літрів

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Бензин А-95

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 

021:2015-09130000-9 
Нафта і дистиляти

2210 455360
Відкриті 

торги
Жовтень 2018 

року

Бензин А-95 в стретч 
картках номіналом 10,15 

літрів

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Бензин А-95

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 

021:2015-09130000-9 
Нафта і дистиляти

2210 120
Відкриті 

торги
Жовтень 2018 

року

Бензин А-95 в стретч 
картках номіналом 10,15 

літрів

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Автомобіль 
HYUNDAI Accent 

Classic або 
«еквівалент»

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 

021:2015-34110000-1 
Легкові автомобілі

3110 385000
Відкриті 

торги
Листопад 2018 

року

Для оновлення 
автопарку Головного 
управління здійснити 
закупівлю легкового 

автомобіля

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Спеціалізований 
автомобіль 

“Держпродспоживсл
ужба” на базі 

Peugeot 301 (або 
еквівалент)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 

021:2015-34110000-1 
Легкові автомобілі

3110 800000
Відкриті 

торги
Листопад 2018 

року

Для виконання заходів з 
програми 

"Протиепізоотичні 
заходи та участь і 

Міжнародному 
епізоотичному бюро "

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Проведення 
лабораторних 

досліджень 
продуктів 

харчування 
рослинного та 

тваринного 
походження

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 

021:2015-7190000-7 
Лабораторні послуги

2240 306424,02
Переговорна 

процедура
Квітень 2018 

року

Лабораторні 
дослідження під час 

здійснення державного 
контролю за 

дотриманням суб'єктами 
господарювання вимог 

щодо безпечності 
харчових продуктів

 Річний план закупівель із змінами на 2018 рік



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Проведення 
лабораторних 

досліджень питної 
води з 

централізованих 
водопроводів та 

питної води з 
об'єктів нагляду під 

час здійснення 
державного 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 

021:2015-7190000-7 
Лабораторні послуги

2240 340310,81
Переговорна 

процедура
Червень 2018 

року

Лабораторні 
дослідження під час 

здійснення державного 
нагляду за дотриманням 

санітарного 
законодавства для 

забезпечення 
санітарного та 

епідеміологічного 
благополуччя населення

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Проведення 
лабораторних 

досліджень 
поверхневих вод у 

місцях проживання і 
відпочинку 

населення, у тому 
числі на природних 
територіях курортів, 
поверхневі джерела 
водопостачання та 

води питної з 
децентралізованих 

джерел 
водопостачання

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 

021:2015-7190000-7 
Лабораторні послуги

2240 365483,63
Переговорна 

процедура
Червень 2018 

року

Лабораторні 
дослідження під час 

здійснення державного 
нагляду за дотриманням 

санітарного 
законодавства для 

забезпечення 
санітарного та 

епідеміологічного 
благополуччя населення

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Проведення 
лабораторних 

досліджень 
параметрів 

мікроклімату та 
фізичних факторів 

навчально-виховних, 
інтернатних закладів

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 

021:2015-7190000-7 
Лабораторні послуги

2240 304015,1
Переговорна 

процедура
Червень 2018 

року

Лабораторні 
дослідження під час 

здійснення державного 
нагляду за дотриманням 

санітарного 
законодавства для 

забезпечення 
санітарного та 

епідеміологічного 
благополуччя населення

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Проведення 
лабораторних 

досліджень 
санітарного стану 

об'єктів 
навколишнього 

середовища, 
калорійності готових 

страв

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 

021:2015-7190000-7 
Лабораторні послуги

2240 429192,56
Переговорна 

процедура
Липень 2018 

року

Лабораторні 
дослідження під час 

здійснення державного 
нагляду за дотриманням 

санітарного 
законодавства для 

забезпечення 
санітарного та 

епідеміологічного 
благополуччя населення



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Проведення 
дабораторних 

досліджень 
бактеріологічного 
забруднення страв

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 

021:2015-7190000-7 
Лабораторні послуги

2240 497247,98
Переговорна 

процедура
Червень 2018 

року

Лабораторні 
дослідження під час 

здійснення державного 
нагляду за дотриманням 

санітарного 
законодавства для 

забезпечення 
санітарного та 

епідеміологічного 
благополуччя населення

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Проведення 
лабораторних 

досліджень фізичних 
факторів, 

санітарного стану 
об’єктів 

навколишнього 
середовища, 

бактеріологічного 
забруднення страв, 

питної води з 
централізованих та 
децентралізованих 

водопроводів

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 

021:2015-7190000-7 
Лабораторні послуги

2240 270465,7
Переговорна 

процедура
Липень 2018 

року

Лабораторні 
дослідження під час 

здійснення державного 
нагляду за дотриманням 

санітарного 
законодавства для 

забезпечення 
санітарного та 

епідеміологічного 
благополуччя населення

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Проведення 
лабораторних 

досліджень 
харчових продуктів 

тваринного 
походження 

(сировини та готової 
продукції) під час 

виявлення неякісної 
та/або небезпечної 

харчової продукції в 
навчально-виховних 

закладах 
Чернівецької 

області. 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 

021:2015-7190000-7 
Лабораторні послуги

2240 156847,9
Переговорна 

процедура
Серпень 2018 

року

Лабораторні 
дослідження під час 

здійснення державного 
контролю за 

дотриманням суб'єктами 
господарювання вимог 

щодо безпечності 
харчових продуктів



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Проведення 
лабораторних 

досліджень

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 

021:2015-7190000-7 
Лабораторні послуги

2240 784,22
Відкриті 

торги
III-квартал 2018 

року

Лабораторні 
дослідження під час 

здійснення державного 
нагляду за дотриманням 

санітарного 
законодавства для 

забезпечення 
санітарного та 

епідеміологічного 
благополуччя населення

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Проведення 
лабораторних 

досліджень

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 

021:2015-7190000-7 
Лабораторні послуги

2240 28,08
Відкриті 

торги
III-квартал 2018 

року

Лабораторні 
дослідження під час 

здійснення державного 
контролю за 

дотриманням суб'єктами 
господарювання вимог 

щодо безпечності 
харчових продуктів

М.П.

Затверджений тендерним комітетом від 06.11.2018 року
Протокол №97

Секретар тендерного комітету                                                   .                                          Т.Е.Колотило               .
(підпис) (ініціали та прізвище)

Затверджений рішенням тендерного комітету від                                      №            .

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


