
Додаток до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2016 рік 
Український центр оцінювання якості освіти (код ЄДРПОУ 34187201)  

Предмет закупівлі 

Код 
КЕКВ 
(для 

бюджетн
их 

коштів) 

Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура 
закупівлі 

Орієнтовн
ий 

початок 
проведенн

я 
процедури 
закупівлі 

Примі
тки 

1 2 3 4 5 6 
Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами (код ДК 016:2010 – 36.00.2) 
послуги з розподілу води трубопроводами (код 
ДК 021:2015 – 65100000-4) 
(відшкодування Київському коледжу імені 
Макаренка (адреса: вул. Чорновола, 24,  
м. Київ) за водопостачання і водовідведення) 

2272 900,00 грн. 
(дев’ятсот грн. 00 коп.)   

 

Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами (код ДК 016:2010 – 36.00.2) 
послуги з розподілу води трубопроводами (код 
ДК 021:2015 – 65100000-4) 
(відшкодування ДСВ Освіта (адреса: вул.  
В. Винниченка 5, м. Київ) за водопостачання і 
водовідведення) 

2272 4 100,00 грн. 
(чотири тис. сто грн. 00 коп.)   

 

Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами (код ДК 016:2010 – 36.00.2) 
послуги з розподілу води трубопроводами (код 
ДК 021:2015 – 65100000-4) 
(відшкодування Броварському професійному 
ліцею (адреса: вул. Незалежності,14Б  
м. Бровари) за водопостачання і 
водовідведення) 

2272 5 500,00 грн. 
(п’ять тис. п’ятсот грн. 00 коп.)   

 

Енергія електрична (код ДК 016-2010 – 35.11.1) 
Електрична енергія (код ДК 021:2015 – 
09310000-5) 
(відшкодування Київському коледжу імені 
Макаренка (адреса: вул. Чорновола 24, м. Київ) 

2273 110 100,00 грн. 
(сто десять тис. сто грн. 00 коп.)   

 



за спожиту електроенергію) 
Енергія електрична (код ДК 016-2010 – 35.11.1) 
Електрична енергія (код ДК 021:2015 – 
09310000-5) 
(відшкодування ДСВ Освіта (адреса: вул.  
В. Винниченка 5, м. Київ) за спожиту 
електроенергію) 
 

2273 199 000,00 грн. 
(сто дев’яносто дев’ять  тис. грн. 00 коп.)   

 

Енергія електрична (код ДК 016-2010 – 35.11.1) 
Електрична енергія (код ДК 021:2015 – 
09310000-5) 
(постачання електричної енергії (м. Бровари, 
вул. Незалежності 14б) 

2273 135 200, 00 грн.  
(сто тридцять п’ять тис. двісті грн. 00 коп.)   

 

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої 
води (код ДК 016-2010 – 35.30.1) 
централізоване опалення (код ДК 021:2015 – 
09323000-9) 
(відшкодування Київському коледжу імені 
Макаренка (адреса: вул. Чорновола 24, м. Київ) 
за теплопостачання) 

2271 90 400,00 грн. 
(дев’яносто тис. чотириста грн. 00 коп.)   

 

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої 
води (код ДК 016-2010 – 35.30.1) 
централізоване опалення (код ДК 021:2015 – 
09323000-9) 
відшкодування ДСВ Освіта (адреса: вул.  
В. Винниченка 5, м. Київ) за теплопостачання) 

2271 71 000,00 грн. 
(сімдесят одна тис. грн. 00 коп.)   

 

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої 
води (код ДК 016-2010 – 35.30.1) 
централізоване опалення (код ДК 021:2015 – 
09323000-9) 
(відшкодування Броварському професійному 
ліцею (адреса: вул. Незалежності,14Б  
м. Бровари) за теплопостачання) 

2271 177 600,00 грн. 
(сто сімдесят сім тис. шістсот грн. 00 коп.)   

 

Відшкодування витрат по утриманню 
орендованого майна ДП "Освіта"  
(вул. В. Винниченка,5, м. Київ )  
в т.ч.: 

 

266 600,00 грн. 
(двісті шістдесят шість тис. шістсот грн.  

00 коп.)  
в т.ч.: 

  

 

Ремонтування та технічне обслуговування 2240 3 708,00 грн.    



машин загальної призначеності (код ДК 016-
2010 – 35.30.1) 
послуги з ремонту і технічного обслуговування 
систем центрального опалення) 
(код ДК 021:2015 – 50720000-8) 
(технічне обслуговування системи 
газопостачання) 

(три тис. сімсот вісім грн. 00 коп.) 

Послуги громадського порядку та громадської 
безпеки (код ДК 016:2010 – 84.24.1) 
послуги з охорони об'єктів та особистої охорони 
(код ДК 021:2015 – 79713000-5) 
(послуги з охорони будинку) 

35 472,00 грн. 
(тридцять п’ять чотириста сімдесят дві грн. 

00 коп.) 
  

 

обслуговування будівлі 
57 744,00 грн. 

(п’ятдесят сім тис. сімсот сорок чотири грн. 
00 коп.) 

  
 

інші послуги з обслуговування будівлі 
128 925,45 

(сто двадцять вісім тис. дев’ятсот двадцять 
п’ять грн. 45 коп.) 

  
 

плата за землю, екологічний податок 
39 676, 55 грн. 

(тридцять дев’ять тис. шістсот сімдесят 
шість грн. 55 коп.)  

  
 

Збирання безпечних відходів, непридатних для 
вторинного використовування (код ДК 016:2010 
– 38.11.2) 
послуги у сфері поводження зі сміттям та 
відходами (код ДК 021:2015 – 90500000-2) 
(послуги з вивезення твердих побутових 
відходів) 

1 074,00 грн. 
(одна тис. сімдесят чотири грн. 00 коп.)   

 

Збирання безпечних відходів, непридатних для 
вторинного використовування (код ДК 016:2010 
– 38.11.2) 
послуги у сфері поводження зі сміттям та 
відходами (код ДК 021:2015 – 90500000-2) 
(відшкодування Броварському професійному 
ліцею за послуги з вивезення твердих побутових 
відходів) 

2240 9 600,00 грн.  
(дев’ять тис. шістсот грн. 00 коп.)   

 

Збирання безпечних відходів, непридатних для 
вторинного використовування (код ДК 016:2010 2240 8 400,00 грн. 

(вісім тис. чотириста грн. 00 коп.)    



– 38.11.2) 
послуги у сфері поводження зі сміттям та 
відходами (код ДК 021:2015 – 90500000-2) 
(послуги по збиранню видаленню та вивезенню 
накопичених Замовником твердих побутових 
відходів) 
Послуги поштові та кур'єрські,  інші (код ДК 
016:2010 – 53.20.1) 
поштові та кур’єрські послуги (код ДК 021:2015 
– 64100000-7) 
(послуги поштового зв'язку спеціального 
призначення) 

2240 10 000,00 грн. 
(десять тис. грн. 00 коп.)   

 

Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, 
устатковання та майна,  н.  в.  і.  у.)  (код ДК 016-
2010 – 77.39.1) 
(код ДК 021:2015 – 00000000-0) 
(надання в тимчасове користування майна 
Орендодавця) 

2240 25 300,00 
(двадцять п’ять тис. триста грн. 00 коп.)   

 

Послуги щодо передавання данних і 
повідомлень (код ДК 016:2010 – 61.10.1) 
послуги телефонного зв’язку та передачі даних 
(код ДК 021:2015 – 64210000-1) 
(послуги міського та міжміського телефонного 
зв’язку) 

2240 30 000,00 грн.  
(тридцять тис. грн. 00 коп.)   

 

Послуги зв’язку Інтернетом проводовими 
мережами (код ДК 016:2010 – 61.10.4) 
послуги телефонного зв’язку та передачі даних 
(код ДК 021:2015 – 72410000-7) 
(доступ до мережі Інтернет) 

2240 78 900,00 грн. 
(сімдесят вісім тис. дев’ятсот грн. 00 коп.)   

 

Розміщення інформації на веб-порталі (код ДК 
016:2010 – 63.12.1) 
послуги систем електронної передачі 
електронних повідомлень та інформації 
(код ДК 021:2015 – 64216000-3) 
(оприлюднення інформації на веб-порталі 
Уповноваженого органу з питань державних 
закупівель 

2240 6 000,00 грн. 
(шість тис. грн. 00 коп.)   

 



Розміщення інформації на веб-порталі (код ДК 
016:2010 – 63.12.1) 
послуги систем електронної передачі 
електронних повідомлень та інформації 
(код ДК 021:2015 – 64216000-3) 
(використання сервісу «Кабінет замовника») 

2240 1 080,00 грн. 
(одна тис. вісімдесят грн. 00 коп.)   

 

Ремонтування та технічне обслуговування 
машин і устатковання спеціальної 
призначеності) (код ДК 016:2010 – 33.12.2) 
послуги з ремонту і технічного обслуговування 
електричної техніки, апаратури та супутнього 
обладнання (код ДК 021:2015 – 50532000-3) 
(послуги з сервісного друкарського комплексу 
OceVarioPrint) 

2240 199 000,00 грн. 
(сто дев’яносто дев’ять тис. грн. 00 коп.)   

 

Послуги щодо тимчасового розміщування, інші, 
н. в. і. у.) (код ДК 016:2010 – 55.90.1) 
(послуги з тимчасового розміщення 
(проживання) (код ДК 021:2015 – 98341000-5) 
(послуги тимчасового розміщення 
(проживання) в гуртожитку, залучених осіб до 
організації, підготовки та проведення ЗНО і 
пробного тестування) 

2240 18 300,00 грн. 
(вісімнадцять тис. триста грн. 00 коп.)   

 

Програмне забезпечення у вигляді файлів які 
завантажуються (пакети програмного 
забезпечення: поштові сервери з клієнтськими 
ключами, системи баз даних, пакети 
антивірусного програмного забезпечення)  
в т.ч.: 

2240 

107 834,95 грн. 
(сто сім тис. вісімсот тридцять чотири тис. 

95 коп.) 
в т.ч. : 

  

 

програмне забезпечення як завантажні файли 
(код ДК 016:2010 – 58.29.3) 
пакети програмного забезпечення для роботи з 
електронною поштою (код ДК 021:2015 – 
48223000-7) 

20 380,00 грн. 
(двадцять тис. триста вісімдесят грн.  

00 коп.)  
  

 

програмне забезпечення як завантажні файли 
(код ДК 016:2010 – 58.29.3) 
системи баз даних (код ДК 021:2015 – 
48610000-7) 

84 179,00 грн. 
(вісімдесят чотири тис. сто сімдесят дев’ять 

грн. 00 коп.) 
  

 

програмне забезпечення як завантажні файли 3 275,95 грн.)    



(код ДК 016:2010 – 58.29.3) 
(пакети антивірусного програмного 
забезпечення (код ДК 021:2015 – 48761000-0) 

(три тис. двісті сімдесят п’ять грн. 95 коп.) 

Послуги щодо оренди й експлуатування власної 
чи взятої у лізинг житлової нерухомості (код 
ДК 016:2010 – 68.20.1) 
послуги з надання в оренду чи лізингу 
нежитлової нерухомості (код ДК 021:2015 – 
70220000-9) 
(послуги з оренди складського приміщення) 

2240 
159 600,00 грн. 

(сто п’ятдесят дев’ять тис. шістсот грн. 00 
коп.) 

  

 

Ремонтування та технічне обслуговування 
електронного й оптичного устаткування) (код 
ДК 016:2010 – 33.13.1) 
послуги з ремонту і технічного обслуговування 
відео обладнання 
(код ДК 021:2015 – 50343000-1) 
(послуги з технічного обслуговування систем 
охоронної сигналізації, контролю доступу та 
відео спостереження) за адресою Замовника: 

2240 

89 802,60 грн. 
(вісімдесят дев’ять тис. вісімсот дві грн. 60 

коп.) 
в т.ч.: 

  

 

вул. В. Винниченка 5, м. Київ  
14 356,80 грн. 

(чотирнадцять тис. триста п’ятдесят шість 
тис. 80 коп.) 

  
 

вул. В. Чорновола 24, м. Київ 
21 244,80 грн. 

(двадцять одна тис. двісті сорок чотири грн. 
80 коп.) 

  
 

вул. Незалежності 14Б, м. Бровари 
54 201,00 грн. 

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

  
 

Послуги систем безпеки (код ДК 016:2010 – 
80.20.1) 
послуги з ремонту і технічного обслуговування 
протипожежного обладнання 
(код ДК 021:2015 – 50413200-5) 
(послуги з технічного обслуговування установок 
пожежної сигналізації, змонтованих на об’єкті 
«Замовника», також підключення  та 
здійснення цілодобового  спостерігання 

2240 

15 360,00 грн. 
(п'ятнадцять тис. триста шістдесят грн.  

00 коп.) 
в т. ч.: 

  

 



(дистанційний контроль) за вказаними 
установками через пульт пожежного 
спостерігання «Виконавця»  та передачу 
тривожних сповіщень до оперативно-
диспетчерської служби відповідного підрозділу 
ДСНС України) за адресою Замовника: 

вул. В. Чорновола 24, м. Київ 3 840,00 грн. 
(три тис. вісімсот сорок грн. 00 коп.)   

 

вул. Незалежності 14Б, м. Бровари 
11 520,00 грн. 

(одинадцять тис. п’ятсот двадцять грн. 
00 коп.) 

  
 

Ремонтування комп’ютерів і периферійного 
устаткування (код ДК 016:2010 – 95.11.1) 
ремонт комп’ютерних периферійних пристроїв 
(код ДК 021:2015 – 50323200-7) 

2240 
199 999,99 грн. 

(сто дев’яносто дев’ять тис. дев’ятсот 
дев’яносто дев’ять грн. 99 коп.) 

  

 

Послуги громадського порядку та громадської 
безпеки (код ДК 016:2010 – 84.24.1) 
послуги з охорони об'єктів та особистої охорони 
(код ДК 021:2015 – 79713000-5) 
(здійснення спостереження та обслуговування 
сигналізації термінового виклику наряду 
охорони на об'єкті Замовника, забезпечення 
негайного прибуття наряду поліції охорони, у 
разі спрацювання сигналізації та здійснення 
нарядом відповідних дій, спрямованих на 
встановлення причин спрацювання сигналізації, 
у разі необхідності припинення правопорушення 
або злочину на об'єкті за адресою: м. Бровари, 
вул. Незалежності 14Б) 

2240 

 
12 793,00 грн. 

(дванадцять тис. сімсот дев’яносто три грн. 
00 коп.) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Картки з убудованою мікросхемою ("smart"-
картки) (код ДК 016:2010 – 26.12.3) 
смарт-картки (код ДК 021:2015 – 30162000-2) 
(місячні проїзні квитки для проїзду у міському 
пасажирському транспорті) 

2250 4 180,00 грн. 
(чотири тис. сто вісімдесят грн. 00 коп.)   

 

Послуги професійні, технічні та комерційні, 
інші, н. в. і. у (код ДК 016:2010 – 74.90.2) 
(послуги з оцінювання та аналізу ефективності 

2240 30 000,00 грн. 
(тридцять тис. грн. 00 коп.)   

 



забезпечення якості систем  
(код ДК 021:2015 – 72225000-8) 
(послуги з проведення досліджень та 
експертного оцінювання комплексних систем 
захисту інформації двох автоматизованих 
систем класу «2») 
Послуги професійні, технічні та комерційні, 
інші, н. в. і. у. (код ДК 016:2010 – 74.90.2) 
юридичні послуги (код ДК 021:2015 – 
79100000-5) 
(надання загальних консультацій та надання 
допомоги в підготовці юридичних документів) 

2240 2 400,00 грн. 
(дві тис. чотириста грн. 00 коп.)   

 

Послуги щодо страхування автотранспорту (код 
ДК 016:2010 – 65.12.2) 
послуги зі страхування транспортних засобів 
(код ДК 021:2015 – 66514110-0) 
(послуги страхування) 

2240 3 500, 00 грн. 
(три тис. п’ятсот грн. 00 коп.)   

 

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 
25 079,00 грн. 

(двадцять п’ять тис. сімдесят дев’ять грн. 00 
коп.) 

  

 

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) 
(придбання запасних частин та автотоварів до 
автомобілів) 

2210 80 000,00 грн. 
(вісімдесят тис. грн. 00 коп.)   

 

Послуги щодо грошового посередництва, інші, 
н. в. і. у. (код ДК 016:2010 – 64.19.3) 
банківські послуги (код ДК 021:2015 – 
66110000-4) 
(послуги за зарахування коштів на карткові 
рахунки) 

2240 3 000,00 грн. 
(три тис. грн. 00 коп.)   

 



Послуги щодо записування звуку та 
записування наживо; оригінали звукозаписів) 
(код ДК 016:2010 – 59.20.1) 
(код ДК 021:2015 – 00000000-0) 
(виготовлення та запис на CD- диски звукових 
документів, створених на основі сценаріїв 
"Аудіювання" предметних тестів) 

2240 19 200,00 грн. 
(дев’ятнадцять тис. двісті грн. 00 коп.)   

 

Послуги щодо складування та зберігання  
(код ДК 016:2010 – 52.10.1) 
послуги зберігання та складування 
(код ДК 021:2015 – 63120000-6) 
(послуги по сезонному зберіганню комплектів 
автомобільних шин) 

2240 666,00 грн. 
(шістсот шістдесят шість грн. 00 коп.)   

 

Частини друкарських і палітурних машин та 
устатковання) (код ДК 016:2010 – 28.99.4) 
частини друкарських або палітурних машин) 
(код ДК 021:2015 – 42991500-4) 
(запасні частини, для друкарського комплексу  
Oce Vario Print) 

2210 
70 412,16 грн. 

(сімдесят тис. чотириста дванадцять грн. 16 
коп.) 

  

 

Елементи баластні до розрядних ламп або 
трубок; перетворювачі статичні; дроселі та 
котушки індуктивності, інші (код ДК 016:2010 – 
27.11.5) 
джерела безперебійного живлення (код ДК 
021:2015 – 31154000-0) 
(контролер HP 462976-001 SPS-BD, BATTERY 
CHARGER, MOD, 4/V700HT) 

2210 8 800,00 грн.  
(вісім тис. вісімсот грн. 00 коп.)   

 

 
 
Голова комітету з конкурсних торгів                                  В. В. Дяченко 
 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів              С. В. Запека 


