
Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік (із змінами) 
Українського центру оцінювання якості освіти ( код за ЄДРПОУ 34187201) 

(вартість предмета закупівлі є меншою 200 тис. гривень для товарів і послуг  
та меншою 1 мільйона 500 тисяч гривень для робіт)  

Предмет закупівлі 

Код 
КЕКВ 
(для 

бюджетн
их 

коштів) 

Очікувана вартість предмета 
закупівлі 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовн
ий 

початок 
проведенн

я  
закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 
Послуги щодо організовування конференцій і 
спеціалізованих виставок) (код ДК 016:2010 – 
82.30.1) 
послуги з організаціїзаходів (код ДК 021:2015 – 
79952000-2) 
(проведення пресконференцій, короткотермінових 
семінарів, нарад, нарад-навчань, робочихсемінарів, 
круглих столів) 

2240 4 200,00 грн. 
(чотиритис. двісті грн. 00 коп.)  жовтень 

 

Послугиосвітянські, інші, н. в. і. у. (код ДК 016:2010 
– 85.59.1) 
навчальніпослуги(код ДК 021:2015 – 80500000-9) 

2240 

61421 ,00 грн. 
(шістдесят одна тис. чотириста 

двадцять одна грн. 00 коп.) 
в т.ч.: 

 

жовтень 

 

підвищення кваліфікації співробітників 
54 121,00 грн. 

(п’ятдесят чотири тис. сто двадцять 
одна грн. 00 коп.) 

 
 

проходження навчання членами тендерного 
комітету 

7 300,00 грн. 
(сім тис. триста грн. 00коп.) 

 
 

 

Ремонтування комп’ютерів і периферійного 
устаткування (код ДК 016:2010 – 95.11.1) 
ремонт комп’ютерних периферійних пристроїв (код 
ДК 021:2015 – 50323200-7) 
(заправка та відновлення картриджів для 
друкуючих пристроїв, ремонт принтерів із заміною 
витратних матеріалів) 

2240 
65 415,00 грн. 

(шістдесят п’ять тис.чотириста 
п'ятнадцять грн. 00 коп.) 

 листопад 

 



Технічне обслуговування та ремонтування 
автомобілів і маловантажних автотранспортних 
засобів (код ДК 016:2010 – 45.20.1) 
послуги з ремонту, технічного обслуговування 
транспортних засобів і супутнього обладнання та 
супутні послуги (код ДК 021:2015 – 50100000-6) 
(послуги з технічного обслуговування, поточного та 
непередбачуваного ремонту) 

2240 
9 090,00 грн. 

(дев’ять тис. дев’яносто грн. 00 
коп.) 

 вересень 

 

Програмне забезпечення як завантажні файли(код 
ДК 016-2010 – 58.29.3) 
послуги у сфер іінформаційних технологій: 
консультування, розробка програмного 
забезпечення, послуги мережіІнтернет і послуги з 
підтримки (код ДК 021:2015 – 72000000-5) (супровід 
програмного комплексу «Medoc») 

2240 5 000,00 грн. 
(п’ять тис. грн. 00 коп.)  листопад 

 

Послугищодострахування майна відпожежі та 
іншихнебезпек (код ДК 016:2010 – 65.12.4) 
страховіпослуги (код ДК 021:2015– 66510000-8) 
(страхування орендованого майна) 

2240 1 200 ,00 грн. 
(одна тис.двісті грн. 00 коп.)  вересень 

 

Послуги щодо обробляння даних, розміщування 
інформації на веб-узлах, щодо програмного 
застосування та інші послуги щодо забезпечення 
інформаційно-технологічною інфраструктурою (код 
ДК 016:2010 – 63.11.1) 
послуги з розробки веб-сайтів (код ДК 021:2015– 
72413000-8) 
(послуги з розробки дизайну веб-сайту) 

2240 25 000,00 грн. 
(двадцять п’ять тис. грн. 00 коп.)  вересень 

 

Перевезення вантажів дорожніми транспортними 
засобами(код ДК 016-2010 – 49.41.1) 
послуги з автомобільнихперевезень (код ДК 
021:2015 – 60100000-9) 
(послуги з перевезення) 

2240 16 000,00 грн.  
(шістнадцятьтис.грн. 00 коп.)  жовтень 

 

Послуги щодо оброблянняданих, розміщування 
інформації на веб-вузлах, 
щодопрограмногозастосування та 
іншіпослугищодозабезпеченняінформаційно-
технологічноюінфраструктурою(код ДК 016-2010 – 
63.11.1) 

2240 75 000,00 грн. 
(сімдесят п’ять тис. грн. 00 коп.)  листопад 

 



Постачальникипослуг з веб-хостингу (код ДК 
021:2015 – 72415000-2) 
(послуги веб-хостингу) 
Папір і картон гофровані, паперова й картонна 
тара(код ДК 016-2010 – 17.21.1) 
картонні коробки (код ДК 021:2015 – 44617100-9) 
(картонні коробки) 
 

2210 
51 636,00 грн. 

(п’ятдесят одна тис. шістсот 
тридцять шість грн. 00 коп.) 

 вересень 

 

Журнали та періодичні видання друковані (код ДК 
016:2010 – 58.14.1) 
газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні 
видання і журнали (код ДК 021:2015 – 22200000-2) 
(передплата періодичних видань) 

2210 
18 569,00грн. 

(вісімнадцятьтис.п’ятсот шістдесят 
дев’ять грн.00коп.) 

 вересень 

 

Частини та приладдя до моторних транспортних 
засобів, н. в. і. у. (код ДК 016:2010 – 29.32.3) 
 частини та приладдя до транспортних засобів і їх 
двигунів (код ДК 021:2015 – 34300000-0) 
(запасні частини та автотовари до автомобілів) 

2210 
18237,00грн. 

(вісімнадцять тис. двісті тридцять 
сім грн. 00 коп.) 

 вересень 

 

Виробипаперові та картонні, інші (код ДК 016:2010 
–17.29.1) 
друкованапродукція на замовлення (код ДК 
021:2015 -  22458000-5) 
(буклети) 

2210 5 000,00 грн. 
(п’ять тис. грн. 00 коп.)  жовтень 

 

Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; 
лампи дугові (код ДК 016:2010 - 27.40.1) 
освітлювальне обладнання та електричні лампи(код 
ДК 021:2015 - 31500000-1) 
(лампи люмінесцентні, лампи розжарювання, лампи 
енергозберігаючі) 

2210 

 
3 000,00 грн. 

( три тис. грн.00 коп.) 
 

 жовтень 

 

Елементи первинні, первинні батареї та частини до 
них (код ДК 016:2010 -  27.20.1) 
акумулятори, гальванічні елементи та гальванічні 
батареї (код ДК 021:2015 -31400000-0) 
(акумулятор ААА, батарейки ААА) 

2210 1 200,00грн. 
(одна тис. двістігрн.00 коп.)  листопад 

 

Замки та завіси (код ДК 016:2010 -  25.72.1 -
знаряддя, замки, ключі, петлі, кріпильні деталі, 
ланцюги та пружини) (код ДК 021:2015 - 44500000-

2210 1 000,00 
(одна тисяча грн. 00 коп.)  жовтень 

 



5) 
(врізні, навісні замки) 

Деталі змінні до ручних інструментів з механічним 
урухомлювачем/приводом чи без нього, або до 
верстатів (код ДК 016:2010 -  25.73.4) 
знаряддя, замки, ключі, петлі, кріпильні деталі, 
ланцюги та пружини  
(код ДК 021:2015 - 44500000-5)(свердла, різці) 

2210 600,00 
(шістсот грн. 00 коп.)  жовтень 

 

Інструментиручні, інші (код ДК 016:2010 -  25.73.3) 
знаряддя, замки, ключі, петлі, кріпильні деталі, 
ланцюги та пружини (код ДК 021:2015 - 44500000-
5) 
(викрутки, шестигранники) 

2210 550,00грн. 
(п’ятсот п’ятдесят грн. 00 коп.)  жовтень 

 

Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. (код ДК 016:2010 
-  22.29.2) 
Електроізоляційна стрічка (код ДК 021:2015 – 
31651000-4) 
(ізолента, скотчдвусторонній) 

2210 400,00 грн. 
(чотириста грн. 00 коп.)  жовтень 

 

Пристрої електромонтажні (код ДК 016:2010 -  
27.33.1) 
електророзподільна та контрольна апаратура (код 
ДК 021:2015 - 31200000-8) 
(розетки, вимикачі, патрони ) 

2210 600,00 грн. 
(шістсот грн.00 коп.)  жовтень 

 

Виробикріпильні та ґвинтонарізні (код ДК 016:2010 
-  25.94.1) 
знаряддя, замки, ключі, петлі, кріпильні деталі, 
ланцюги та пружини) (код ДК 021:2015 - 44500000-
5) 
(саморізи, дюбеля з шурупом ) 

2210 600,00 грн. 
(шістсот грн. 00 коп.)  жовтень 

 

Засобизмащувальні; присадки; 
речовиниантифризніготові (код ДК 016:2010 -  
20.59.4) 
чисті хімічні речовини та різноманітна хімічна 
продукція (код ДК 021:2015 –24900000-3) 
(змазка WD 40 ) 

2210 360,00 грн. 
(триста шістдесят грн. 00 коп.)  жовтень 

 



Рукавички, рукавиці та мітенки, трикотажні (код ДК 
016:2010- 14.19.1) 
робочі рукавиці (код ДК 021:2015 - 18141000-9) 
(рукавички с точкой ПВХ) 

2210 190,00 грн. 
(сто дев’яносто грн.00 коп.)  жовтень 

 

Інструменти та прилади терапевтичні; приладдая, 
протези та ортопедичні пристрої (код ДК 016:2010- 
32.50.2) 
вироби з латексу (код ДК 021:2015 -03116300-0) 
(рукавички латексні) 

2210 310,00 грн. 
(триста десять грн.00коп.)  жовтень 

 

Вироби пластмасові інші, н.в.і.у. (код ДК 016:2010- 
22.29.2) 
офісне устаткування та приладдя різне (код ДК 
021:2015 - 30190000-7) 
(папка швидкозшивач, папка-реєстратор, 
канцелярська клейка стрічка, файли, стікери-
закладки пластикові, лотки для бумаги, візитниці, 
корзини для паперів, планшет-папка, папка-
конверт, папка-куточок, папка з файлами, папка-
реєстратор, лінійка пластикова, папка з 2 
кільцями) 

2210 11 500,00грн. 
(одинадцять тис. п’ятсот грн.00коп.)  жовтень 

 

Вироби з недорогоцінних металів, інші (код ДК 
016:2010- 25.99.2) 
дрібнеканцелярськеприладдя (код ДК 021:2015 - 
30197000-6) 
(біндери,скоби для степлера,скріпки,стакан для 
ручок,степлер, дірокол,кнопки,дестеплер) 

2210 3 100,00 грн. 
(три тис. сто грн. 00 коп.)  жовтень 

 

Папір побутовий і туалетний та паперова продукція 
(код ДК 016:2010- 17.22.1) 
туалетнийпапір, носовіхустинки, рушники для рук і 
серветки (код ДК 021:2015 - 33760000-5) 
(рушник паперовий, туалетнийпапір, тощо) 

2210 6 400,00 грн. 
(шість тис. чотириста грн. 00 коп.)  жовтень 

 

Мило, засоби мийні та засоби для чищення (код ДК 
016:2010- 20.41.3) 
Продукція для чищення (код ДК 021:2015 - 
39830000-9); (милотуалетне,мило рідке, рідкі миючі 
засоби для скла, посуду, вікон, підлоги ) 

2210 7 200,00 грн. 
(сім тис. двісті грн. 00 коп.)  жовтень 

 

http://a1-treyd.ibud.ua/ua/company-prais/perchatki-s-tochkoy-pvkh-a1-treyd-1218142


Тара пластмасова (код ДК 016:2010- 22.22.1) 
поліетиленові мішки та пакети для сміття (код ДК 
021:2015 - 19640000-4) 
(мішки для сміття) 

2210 3 000,00 грн. 
(три тисячі грн. 00 коп.)  жовтень 

 

Устаткованняфотографічне та частини до нього (код 
ДК 016:2010 - 26.70.1) 
оптичніприлади (код ДК 021:2015 - 38600000-1) 
(штатив до фотоапарату,фотоапарат, сумка для 
фотоапарата) 

2210 
3110 

13 400,00 грн. 
(тринадцять тис. чотириста грн.  

00 коп.) 
 жовтень 

 

Блоки пам'яті та інші запам'ятовувальні пристрої  
(код ДК 016:2010 - 26.20.2) 
носії інформації (код ДК 021:2015 - 30234000-8) 
(карти пам’яті) 

2210 300,00 грн. 
(триста грн. 00 коп.)  жовтень 

 

Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем 
опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря 
(код за ДК 016:2010 - 43.22.1) 
Встановлення опалювальних, вентиляційних систем 
і систем кондиціонування повітря (код за ДК 
021:2015 - 45331000-6) 
(послуги по встановленню систем кондиціювання) 

2240 24 000,00 грн.  
(двадцять чотири тис. грн. 00 коп.)  жовтень 

 

Теплообмінники; установки для кондиціювання 
повітря непобутові, непобутове холодильне та 
морозильне устаткування (код ДК 016:2010 –  
28.25.1) 
вентилятори та кондиціонери (код ДК 021:2015 – 
39717000-1) 
(кондиціонери) 

3110 67 000,00 грн. 
(шістдесят сім тис. грн. 00 коп.)  жовтень 

 

Приладиелектричніпобутові, інші, н. в. і. у. (код ДК 
016:2010 – 27.51.2) 
Побутоватехніка (код ДК 021:2015 – 39700000-9) 
(підігрів дренажу) 

2210 1 000,00 грн. 
(одна тис. грн. 00 коп.)  жовтень 

 

Вироби з дроту, ланцюги та пружини (код ДК 
016:2010 – 25.93.1) 
металевітроси (код ДК 021:2015 – 44311000-3) 
(трос сантехнічний) 

2210  50,00 грн. 
(п’ятдесят грн. 00 коп.)  вересень 

 



Напівфабрикати з алюмінію та алюмінієвихсплавів 
(код ДК 016:2010 – 24.42.2) 
профілі (код ДК 021:2015 – 44334000-0) 
(профілі алюмінієві ) 

2210 100,00 грн. 
(сто грн. 00 коп.)  вересень 

 

Уборинаголовнізахисні; ручки для писання та 
олівці, дошки, штемпелі для датування, 
опечатування та нумерування; стрічки до 
друкарських машинок, штемпельні подушечки (код 
ДК 016:2010 – 32.99.1) 
офіснеприладдя (код ДК 021:2015 – 30192000-1) 
(автоматичний нумератор, штемпельні подушки, 
маркери текстові, ручки, олівці, стержні) 

2210 5 200,00 грн. 
(п’ять тис. двістігрн. 00 коп.)  жовтень 

 

Пластини,  листи,  плівка,  фольга та стрічки з 
пластмас, інші(код ДК 016:2010 – 22.21.4) 
плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані з 
конструкційнимиматеріалами (код ДК 021:2015 – 
44170000-2) 
(плівка поліолефіноватермоусаджувальна для 
пакувального комплексу KalFass) 

2210 38 000, 00 грн. 
(тридцять вісім тис. грн. 00 коп.)  жовтень 

 

Послугипожежних служб(код ДК 016:2010 – 
84.25.1) 
послуги з ремонту і 
технічногообслуговуванняпротипожежногообладна
ння (код ДК 021:2015 – 50413200-5) 
(технічне обслуговування вогнегасників) 

2240 6 500,00 грн. 
(шість тис. п’ятсот грн. 00 коп.)  жовтень 

 

Апаратураелектрична для проводового телефонного 
чи телеграфного зв'язку; відеофони 
(код ДК 016:2010 – 26.30.2) 
автоматичнітелефонністанції (код ДК 021:2015 – 
32551200-2) 
(обладнання для міні АТС) 

3110 
2210 

154 224,00 грн. 
(сто п’ятдесят чотири тис. двісті 

двадцять чотири грн. 00 коп.) 
в т.ч.: 

3110 – 79 060,00 грн.  
(сімдесят дев’ять тис. шістдесят 

грн. 00 коп.); 
2210 – 75 164,00  

(сімдесят п’ять тис. сто шістдесят 
чотири грн. 00 коп.) 

 жовтень 

 



Апаратура для записування та відтворювання звуку 
й зображення (код ДК 016:2010 – 26.40.3) 
радіо- і телевізійніприймачі, апаратура для запису 
та відтворенняаудіо- та відеоматеріалу (код ДК 
021:2015 – 32300000-6) 
(обладнання та комплектуючі для звукозапису) 

3110 
2210 

49 225,00 грн. 
(сорок дев’ять тис. двісті двадцять 

п’ять грн. 00 коп.) 
в т.ч.: 

3110 – 8 000,00 грн. 
(вісім тис. грн. 00 коп.) 
2210 – 41 225,00 грн. 

(сорок одна тис. двісті двадцять 
п’ять грн. 00 коп.) 

 жовтень 

 

Елементипервинні, первиннібатареї та частини до 
них (код ДК 016:2010 - 27.20.1) 
акумулятори, гальванічні елементи та гальванічні 
батареї (код ДК 021:2015 -31400000-0) 
(батареї резервного живлення) 

2210 9 900,00 грн. 
(дев’ять тис. дев’ятсот грн.00 коп.)  листопад 

 

Елементибаластні до розрядних ламп або трубок; 
перетворювачістатичні; дроселі та 
котушкиіндуктивності, інші(код ДК 016-2010 – 
27.11.5) 
джерелабезперебійногоживлення(код ДК 021:2015 - 
31154000-0) 
(джерело безпечного живлення) 

3110 16 000,00 грн. 
(шістнадцять тис. грн. 00 коп.)  листопад 

 

Машиниконторські/офісні, інші, та частини до них 
(код ДК 016:2010 – 28.23.2) 
чорнильні картриджі (код ДК 021:2015 -30192113-6) 
(картридж чорнильний для 
маркіратораAPSoluteUniversal v1) 

2210 
14 700,00 грн. 

(чотирнадцять тис. сімсот грн.  
00 коп.) 

 жовтень 

 

Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем 
опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря 
(код ДК 016:2010 – 43.22.1) 
Водопровідні та санітарно-технічні роботи (код ДК 
021:2015 – 45330000-9) 
(заміна невеликої ділянки трубопроводу системи 
опалення) 

2240 
951,00 грн. 

(дев’ятсот п’ятдесят одна грн.  
00 коп.) 

 жовтень 
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Голова тендерного комітету                            Нещимний М.М. 
 
Секретар тендерного комітету             Лизун Н.М. 


