
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2016 рік (із змінами) 
Український центр оцінювання якості освіти (34187201) 

Предмет 
закупівлі 

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Очікувана вартість предмета 
закупівлі Процедура закупівлі 

Орієнтований 
початок проведення 
процедури закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

ДК 016:2010 -17.12.7 папір і картон 
оброблені (ДК 021:2015 - 30197630-1 
папір для друку (папір формату А-3)) 

2210 
1 300 000,00 грн. (один 

мільйон триста тис. грн. 00 
коп.) 

Відкриті торги Січень 

ДК 016:2010 - 84.24.1 послуги у сфері 
громадського порядку та громадської 

безпеки (ДК 021:2015 - 79713000-5 
послуги з охорони об'єктів та особистої 
охорони (послуги з охорони об'єктів)) 

2240 
2 050 305,55 грн. (два 

мільйони п'ятдесят тис. триста 
п'ять грн. 55 коп.) 

Переговорна 
процедура закупівлі Січень-лютий 

ДК 016:2010-17.23.1 вироби 
канцелярські, паперові (ДК 021:2015 -
22900000-9 друкована продукція різна 

(бланки відповідей)) 

2210 500 000,00 грн. (п'ятсот тис. 
грн. 00 коп.) 

Запит цінових 
пропозицій Січень 

ДК 016:2010 - 53.20.1 послуги поштові та 
кур'єрські інші (ДК 021:2015-64100000-7 

поштові та курєрські послуги (послуги 
поштового зв'язку спеціального 

призначення (перевезення та доставка 
відправлень спеціального зв'язку 

зматеріалами зовнішнього незалежного 
оцінювання у 2016 році)) 

2240 5 000 000,00 грн.(п'ять 
мільйонів грн. 00 коп.) 

Переговорна 
процедура закупівлі 

Лютий-березень 



ДК 016:2010 - 28.99.4 частини 
друкарських і палітурних машин та 

устатковання (ДК 021:2015 - 42991000-9 -
машини для виробництва паперу, друку, 

палітурування та їх частини) (запасні 
частини та витратні матеріали для 

друкарського обладнання 

2210 
3 000 000,00 грн. (три 
мільйони грн. 00 коп.) Відкриті торги Червень 

ДК 016:2010 - 26.20.4 частини та 
приладдя до обчислювальних машин (ДК 

021:2015-30125000-1 - частини та 
приладдя до фотокопіювальних апаратів) 

(картриджі для багатофункціональних 
пристроїв ) 

2210 
471 000,00 грн.(чотириста 

сімдесят одна тис. грн. 00 коп.) 
Відкриті торги Червень 

ДК 016:2010 - 17.29.1 - вироби паперові 
та картонні, інші (ДК 021:2015 - 30192800-

9 - самоклейні етикетки) (етикетки з 
клейким шаром) 

2210 
241 300,00 грн.(двісті сорок 

одна тис. триста грн. 00 коп.) 
Запит цінових 

пропозицій 
Червень 

ДК 016:2010 -17.12.7 - папір і картон 
оброблені (ДК 021:2015 - 30197000-6 -

дрібне канцелярське приладдя) 
Лот 1 - Папір А 3 
Лот 2 - папір А 4 

2210 

5 725 000,00 грн. (п'ять 
мільйонів сімсот двадцять 

п'ять тис. грн. 
00 коп.) 

Лот № 1 - 5 300 800,00 (п'ять 
мільйонів триста тис. вісімсот 

грн. 00 коп.) 
Лот 2 - 424 200,00 грн. 

(чотириста двадцять чотири 
тис. двісті грн. 00 коп.) 

Відкриті торги Червень 

ДК 016:2010 - 26.20.1 машини 
обчислювальні, частини та приладдя до 

них (ДК 021:2015-30200000-1 -
комп'ютерне обладнання та приладдя) 

(принтер для друкарського комплексу Осе 
Vario Print) 

2210 

5 800 000,00 грн. (п'ять 
мільйонів вісімсот тис. грн. 00 

коп.) Відкриті торги Червень 



ДК 016:2010 - 58.29.5 послуги щодо 
видання ліцензії на право користування 

програмним забезпеченням (ДК 021:2015 
- 48210000-3 - пакети мережевого 

програмного забезпечення (ліцензії)) 

2240 

561 900,00 грн. (п'ятсот 
шістдесят одна тис. дев'ятсот 

грн. 00 коп.) Відкриті торги Липень 

ДК 016:2010 - 26.20.2 блоки пам'яті та 
інші запам'ятовувальні пристрої (ДК 
021:2015 - 30233000-1 - пристрої для 

зберігання та зчитування даних) (блоки 
пам'яті та інші запам'ятовувальні 

пристрої) 

2210 
3110 

681 600,00 грн. (шістсот 
вісімдесят одна тис. шістсот 

грн. 00 коп.) 

в т.ч.: 
359 600,00 (триста п'ятдесят 
дев'ять тис. шістсот грн. 00 

коп.) 
322 000,00 (триста двадцять 

дві тис. грн. 00 коп.) 

Відкриті торги Липень 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 19.07^2016р. 


