
Додаток до річного плану закупівель на 2018 рік (із змінами) 
Українського центру оцінювання якості освіти (код за ЄДРГІОУ 34187201) 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 
(для 

бюджетни 
х коштів) 

Очікувана вартість предмета закупівлі, грн., з ПДВ 
Процедур 

а 
закупівлі 

Орієнтов 
ний 

початок 
проведенії 

я 

Примітки 

1 2 3 4 5 0 

09310000-5 Електрична енергія (оплата за спожиту електроенергію) 2273 
99 800,00 

(дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот грн. 00 коп.) 
січень 

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне (папір формату А-4 підвищеної 
щільності) 

2210 
10 340,00 

(десять тисяч триста сорок грн. 00 коп.) 
січень 

22810000-1 Паперові чи картонні реєстраційні журнали (паперове канцелярське 
приладдя) 

2210 
10 002,92 

(десять тисяч дві грн. 92 коп.) 
чсрнснь 

09130000-9 Нафта і дистиляти (дизельне паливо) 
2210 

10 000,00 

(десять тисяч грн. 00 коп.) 
липень 

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне (витратні матеріали до принтерів 
для друку етикеток Zebra Z-6M та Toshiba B-SX6T) 

2210 
78 445,00 

(сімдесят вісім тисяч чотирсита сорок п'ять грн. 00 коп.) 
липень 

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне (витратні матеріали до принтерів 
для друку етикеток Zebra Z-6M та Toshiba B-SX6T) 

2210 
22 749,00 

(двадцять дві тисячі сімсот сорок дев'ять грн. 00 коп.) 
липень спецфонд 

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне (штемпельна продукція) 2210 
31 432,00 

(тридцять одна тисяча чотириста тридцять дві грн. 00 коп.) 
липень 

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне (канцелярські товари) 2210 
28 200,00 

(двадцять вісім тисяч двісті грн. 00 коп.) 
чсрнснь 

22210000-5 Газети (передплата періодичних видань) 2210 
39 000,00 

(тридцять дев'ять тисяч грн. 00 коп.) 
січень 

34330000-9 Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових 
автомобілів (запасні частини та автотовари до транспортних засобів) 

2210 
110 000,00 

(сто десять тисяч грн.00 коп.) 
січень 

30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (термінал збору даних) 2210 
5 000,00 

(п'ять тисяч грн. 00 коп.) 
березень 

31410000-3 Гальванічні елементи (батарейки) 
2210 

5 154,00 

(п'ять тисяч сто п'ятдесят чотири грн.00 коп.) 
травень 

31530000-0 Частини до світильників та освітлювального обладнання (лампи) 
2210 

8 180,00 

(вісім тисяч сто вісімдесят грн. 00 коп.) 
травень 

39830000-9 Продукція для чищення (мийні засоби) 2210 

14 738,30 

(чотирнадцять тисяч сімсот тридцять вісім грн. ЗО коп.) 
червень 



19640000-4 Поліетиленові мішки та пакети для сміття (мішки для сміття) 
2210 

8 858,40 

(вісім тисяч вісімсот п'ятдесят вісім грн.40 коп.) 
червень 

33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки (паперові 
рушники та туалетний папір) 2210 

4 480,50 

(чотири тисячі чотириста вісімдесят грн. 50 коп.) 
квітень 

72410000-7 Послуги провайдерів (надання доступу до мережі інтернет за адресою 
Замовника: вул. Чорновола,24, м. Київ) 

2240 
15 000,00 

(п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) 
січень 

72410000-7 Послуги провайдерів (надання доступу до мережі інтернет за адресою 
Замовника: вул. В. Винниченка, 5, м. Київ) 

2240 
9 600, 00 

(дев'ять тисяч шістсот грн. 00 коп.) 
січень 

72410000-7 Послуги провайдерів (надання доступу до мережі інтернет за адресою 
Замовника: вул. 

2240 3 120,00 
(три тисячі сто двадцять грн.00 коп.) 

січень спецфонд 

72410000-7 Послуги провайдерів (надання доступу до мережі інтернет) 2240 13 000,00 
(тринадцять тисяч грн. 00 коп.) 

січень 

72410000-7 Послуги провайдерів (послуги веб-хостингу) 2240 
21 000,00 

(двадцять одна тисяча грн. 00 коп.) 
грудень 

72250000-2 Послуги, пов'язані із системами та підтримкою (послуга колокейшн) 2240 
146 000,00 

(сто сорок шість тисяч грн.00 коп.) 
січень 

63120000-6 Послуги зберігання та складування (складські послуги) 2240 
196 080,00 

(сто дев'яносто шість тисяч вісімдесят грн. 00 коп.) 
січень 

63120000-6 Послуги зберігання та складування (зберігання шин) 2240 
1 920,00 

(одна тисяча дев'ятсот двадцять грн. 00 коп.) 
січень 

92370000-5 Послуги звукооператорів (виготовлення та запис на CD диски звукових 
документів) 2210 19 200,00 

(дев'ятнадцять тисяч двісті грн. 00 коп.) 
січень спецфонд 

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і 
супутнього обладнання (технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів) 2240 

94 000,00 

(дев'яносто чотири тисячі грн. 00 коп.) 
січень 

66510000-8 Страхові послуги (страхування орендованого майна) 2240 
1 200,00 

(одна тисяча двісті грн. 00 коп.) 
лютий 

66110000-4 Банківські послуги (послуги за розрахунково-касове обслуговування) 
2240 

4 783,00 

(чотири тисячі сімсот вісімдесят три грн.00 коп.) 
січень 

50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, 
випробувальних і контрольних приладів (послуги з технічного обслуговування 
установок пожежної сигналізації, здійснення цілодобового спостерігання через пульт 
пожежного спостерігання та передача тривожних сповіщень до оперативно-
диспетчерської служби відповідного підрозділу ДСНС України за адресою Замовника: 
м. Київ, вул. Чорновола, 24 та Київська обл., м. Бровари, вул. Незалежності, 14Б) 

2240 

23 961,60 

(двадцять три тисячі дев'ятсот шістдесят одна грн. 60 коп.) 

січень 

50340000-0 Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та 
оптичного обладнання (послуги з технічного обслуговування систем охоронної 
сигналізації, контролю доступу та відео спостереження за адресою Замовника: м. 
Київ, вул. Чорновола,24 там. Київ, вул. В. Винниченка,5J 

2240 

49 824,00 

(сорок дев'ять тисяч вісімсот двадцять чотири грн. 00 коп.) 

січень 



50340000-0 Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та 
оптичного обладнання (послуги з технічного обслуговування систем охоронної 
сигналізації, контролю доступу та відео спостереження за адресою 
Замовника:Київська обл., м. Бровари, вул. Незалежності 14 б) 

2240 
56 851,20 

(п'ятдесят шість тисяч вісімсот п'ятдесят одна грн. 20 коп.) 

січень 

64210000-1 Послуги телефонного зв'язку та передачі даних (послуги міського та 
міжміського телефонного зв'язку (за адресою: вул. Незалежності, 146, м. Бровари, 
Київська обл.) 

2240 7911,15 
(сім тисяч дев'ятсот одинадцять грн. 15 коп) 

січень 

64210000-1 Послуги телефонного зв'язку та передачі даних (.послуги міського та 
міжміського телефонного зв'язку (за адресою: вул. В. Винниченка, 5, м. Київ) 2240 8 694,15 

(вісім тисяч шістсот дев'яносто читири грн. 15 коп.) 
січень 

64210000-1 Послуги телефонного зв'язку та передачі даних (послуги міського та 
міжміського телефонного зв'язку (за адресою: вул. Чорновола, 24, м. Київ) 

2240 11 312,86 
(одинадцять тисяч триста дванадцять грн. 86 коп.) 

січень 

64210000-1 Послуги телефонного зв'язку та передачі даних (послуги міського та 
міжміського телефонного зв'язку (за адресою: вул. В. Винниченка, 5, м. Київ) 2240 5 899,53 

(п'ять тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять грн. 53 коп.) 
січень 

50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (послуги з 
сервісного та технічного обслуговування друкарського комплексу Осе Vario Print) 

2240 100 000,00 
(сто тисяч грн. 00 коп.) 

лютий 

72260000-5 Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням (технічний супровід та 
підтримка програмного комплексу 1С-Підприємство) 2240 27000,00 

(двадцять сім тисяч грн. 00 коп.) 
січень 

48310000-4 Пакети програмного забезпечення для створення документів (примірник 
комп 'ютерної програми «M.E.Doc» (Модуль «M.E.Doc Корпорація») 

2240 
5 000,00 грн. 

(п'ять тисяч грн. 00 коп.) 
листопад 

48760000-3 Пакети програмного забезпечення для захисту від вірусів (програмне 
забезпечення для захисту від вірусів) 2240 5 000,00 

(п'ять тисяч грн. 00 коп.) 
січень 

48760000-3 Пакети програмного забезпечення для захисту від вірусів (програмне 
забезпечення для захисту від вірусів) 

2240 
70 000,00 

(сімдесят тисяч грн. 00 коп.) 
жовтень 

48730000-4 Пакети програмного забезпечення для забезпечення безпеки (SSL 
сертифікат) 2240 21 330,00 

(двадцять одна тисяча триста тридцять грн. 00 коп.) 
лютий 

50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (заправка та відновлення 
картриджів для друкуючих пристроїв) 2240 35 000,00 

(тридцять п'ять тисяч грн. 00 коп.) 
лютий 

50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (послуги з технічного 
обслуговування та ремонту комп'ютерної техніки) 2240 20 000,00 

(двадцять тисяч грн. 00 коп.) 
березень 

64120000-3 Кур'єрські послуги (кур 'єрські послуги) 2240 20 000,00 
(двадцять тисяч грн. 00 коп.) 

січень 

31420000-6 Гальванічні батареї (акумуляторні батареї для джерел безперебійного 
живлення) 

2210 15 000,00 
(п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) 

квітень 

66510000-8 Страхові послуги (обов 'язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів) 

2240 

4 617,00 

(чотири тисячі шістсот сімнадцять грн. 00 коп.) 
січень 



48620000-0 Операційні системи (програмне забезпечення для операційних систем) 2240 
130 000,00 

(сто тридцять тисяч грн. 00 коп.) 
лютий 

48310000-4 Пакети програмного забезпечення для створення документів (програмне 
забезпечення для створення документів) 2240 

90 000,00 

(дев'яносто тисяч грн. 00 коп.) 
лютий 

50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок 
(технічне обслуговування кондиціонерів) 

2240 
14 400,00 

(чотирнадцять тисяч чотириста грн. 00 коп.) 
червень 

50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, 
випробувальних і контрольних приладів (технічне обслуговування вогнегасників ) 2240 

1 400,00 
(одна тисяча чотириста грн. 00 коп.) 

жовтень 

72260000-5 Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням (консультаційні послуги по 
роботі з програмним комплексом, технічний супровід та програмна підтримка 2240 128 119,99 

(сто двадцять вісім тисяч сто дев'ятнадцять грн. 99 коп.) 
березень 

72260000-5 Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням (ліцензія на право 
користування комп'ютерною програмою "Платформа для бізнесу ЬЮА:2АКОN 2240 44 880,00 

(сорок чотири тисячі вісімсот вісімдесят грн. 00 коп.) 
січень 

79950000-8 Послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів (послуги з організації 
та проведення пресконференції) 2240 4 200,00 

(чотири тисячі двісті грн. 00 коп.) 
січень 

30170000-1 Етикетувальні машини (принтер для друку штрихкодів) 3110 7000,00 
(сім тисяч грн. 00 коп.) 

березень спецфонд 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги (розробка та створення 
проектної документації системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу 
в офісних приміщень другого та третього поверхів Українського центру оцінювання 
якості освіти по вул. В. Винниченка, 5 в м. Києві) 

2240 
29 858,00 

(двадцять дев'ять тисяч вісімсот п'ятдесят вісімгрн. 00 коп.) 

січень спецфонд 

30230000-0 Комп'ютерне обладнання (захищені носії особистих ключів) 2210 3 000,00 
(три тисячі грн. 00 коп.) 

січень 

32350000-1 Частини до аудіо- та відеообладнання (мікрофонний кабель) 
2210 

2 396,00 

(дві тисячі триста дев'яносто шість грн. 00 коп.) 
січень 

32420000-3 Мережеве обладнання (міжмережевий екран) 3110 25 700,00 
(двадцять п'ять тисяч сімсот грн.00коп.) 

січень спецфонд 

45420000-7 Столярні та теслярні роботи (послуги зі встановлення вікон ПВХ) 2240 1 236,40 
(одна тисяча двісті тридцять шість грн. 40 коп.) 

січень 

32340000-8 Мікрофони та гучномовці (навушники) 2210 3 000,00 

(три тисячі грн. 00 коп.) 
лютий 

90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям (послуги по збиранню, 
видаленню та вивезенню накопичених Замовником твердих побутових відходів із 
території Замовника) 

2240 8 580,69 

(вісім тисяч п'ятсот вісімдесят грн.69 коп.) 

січень 

39510000-0 Вироби домашнього текстилю (жалюзі) 2210 
22 000,00 

(двадцять дві тисячі грн.00 коп.) 

лютий 



38430000-8 Детектори та аналізатори (тестер прихованої проводки) 2210 
2 500,00 

(дві тисячі п'ятсот грн.00 коп.) 
лютий 

44410000-7 Вироби для ванної кімнати та кухні (сантехнічні товари ) 2210 
3 183,13 

(три тисячі сто вісімдесят три грн.13 коп.) 
лютий 

38550000-5 Лічильники (лічильник обліку електричної енергії) 2210 1 350,00 

(одна тисяча триста п'ятдесят грн.00 коп.) 
лютий 

45420000-7 Столярні та теслярні роботи (послуги із встановлення конструкції ПВХ) 2240 2 007,32 
(дві тисячі сім грн.32 коп.) 

лютий 

39130000-2 Офісні меблі (строкове платне користування майном (меблі)) 2240 204,36 

(двісті чотири грн. 36 коп.) 
лютий 

39130000-2 Офісні меблі (тимчасове користування майном(меблі)) 2240 24 249,60 
(двадцять чотири тисячі двісті сорок дев'ять грн. 60 коп.) 

лютий 

72410000-7 Послуги провайдерів (телекомунікаційні послуги за адресою Замовника: 
вул. Добровольського.1 м. Слов'янськ) 

2240 3 906,00 
(три тисячі дев'ятсот шість грн. 00 коп.) 

лютий спецфонд 

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне (канцелярське приладдя) 2210 
4 000,00 

(чотири тисячі грн. 00 коп.) 
лютий 

45310000-3 Електромонтажні роботи (електромонтажні та пусконалагоджувальні 
роботи для заміни приладів обліку електричної енергії на об 'єкті Замовника, 
розташованого за адресою: Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності, 146) 

2240 

32 015,93 

(тридцять дві тисячі п'ятнацять грн. 93 коп.) 
лютий 

90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям (послуги по знищенню і 
утилізації відходів ) 

2240 323,00 

(триста двадцять три грн. 00 коп.) 
лютий 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 22.02.2018р. № 34 

Голова тендерного комітету 

Секретаря тендерного комітету 

Латанський Р. О. 

Лизун H. М. 


