
Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для 

бюджет-них 

коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі, грн.
Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6

405 000,00 грн.    

 (чотириста п'ять тисяч грн. 00 коп.)  

 у т.ч. ПДВ: 67 500,00 грн.

110 000,00 грн.    

 (сто десять тисяч грн. 00 коп.)  

 у т.ч. ПДВ: 18 333,33 грн.

103 000,00 грн.    

 (сто три тисячі грн. 00 коп.)  

 у т.ч. ПДВ: 17 166,67 грн.

5 016 452,88 грн.

(пять мільйонів шістнадцять тисяч чотириста п'ятдесят дві 

грн. 88 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 836 075,48 грн. 

у т.ч.:

Лот 1 - 4 969 200,00 грн.

(чотри мільйони дев'ятсот шістдесят дев'ять тисяч двісті 

грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 828 200,00 грн.

Лот 2 - 23 280,00 грн.

(двадцять три тисячі двісті вісімдесят грн. 00 коп.)

у т.ч. ПДВ: 3 880,00 грн. 

Лот 3 - 23 972,88 грн.

(двадцять три тисячі дев'ятсот сімдесят дві грн. 88 коп.)

у т.ч. ПДВ: 3 995,48грн. 

Переговорна 

процедура 

закупівлі

січень

Річний план закупівель на 2020 рік  (із змінами)

Українського центру оцінювання якості освіти (код за ЄДРПОУ 34187201)

30230000-0 Комп’ютерне обладнання

(комплектуючі для ПК)

2210

(з/ф)
Відкриті торги березень

30230000-0 Комп’ютерне обладнання

(флеш-накопичувачі)

2210

(з/ф)
Відкриті торги січень

22450000-9 Друкована продукція з елементами 

захисту

(бланки відповідей)

2210

(з/ф)
Відкриті торги

79710000-4 Охоронні послуги

Лот 1 - Послуги з охорони об'єктів

Лот 2 - Спостереження та обслуговування 

сигналізації на об'єкті Замовника (Київська обл., 

м. Бровари, вул. Незалежності, 14 Б)

Лот 3 - Спостереження за станом засобів 

сигналізації, що встановлені на об'єкті Замовника 

та їх технічне обслуговування (м. Харків, пл. 

Свободи, 6)

2240

(з/ф)

лютий



120 000,00 грн.

(сто двадцять тисяч грн. 00 коп.)

у т.ч. ПДВ: 20 000,00 грн. 

9 591 700, 00 грн.

(дев'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто одна тисяча сімсот грн. 

00 коп.)

у т.ч. ПДВ: 1 598 616,67 грн.

251 780,00грн.

(двісті п'ятдесят одна тисяча сімсот вісімдесят грн. 00 коп.)

у т.ч. ПДВ: 41 963,33 грн.

251 780,00грн.

(двісті п'ятдесят одна тисяча сімсот вісімдесят грн. 00 коп.)

у т.ч. ПДВ: 41 963,33 грн.

251 780,00грн.

(двісті п'ятдесят одна тисяча сімсот вісімдесят грн. 00 коп.)

у т.ч. ПДВ: 41 963,33 грн.

602 350 ,00 грн.

(шістсот дві тисячі триста п'ятдесят грн. 00 коп.)

у т.ч. ПДВ: 100 391,67 грн.

 2 582 250,40 грн.

(два мільйони п'ятсот вісімдесят дві тисячі двісті п'ятдесят 

грн. 40 коп.)

у т.ч. ПДВ: 430 375,07 грн.

544 960,00 грн.

(п'ятсот сорок чотири тисячі дев'ятсот шістдесят грн. 00 

коп.)

у т.ч. ПДВ: 90 826,67 грн.

з/ф - 

9 559 900,00 грн.

с/ф  -

31 800,00 грн.

Переговорна 

процедура 

закупівлі

2240

(з/ф; с/ф)

64110000-0 Поштові послуги (послуги поштового 

зв'язку спеціального призначення (перевезення та 

доставка матеріалів зовнішнього незалежного 

оцінювання, вступних випробувань, 

моніторингового дослідження)

2210

(з/ф)

55120000-7 Послуги з організації зустрічей і 

конференцій у готелях (послуги щодо організації 

семінару-практикуму "Створення та 

рецензування тестових завдань" на базі готелю )

2240

(з/ф)
Відкриті торги червень

2240

(з/ф)

Відкриті торги лютий

42990000-2 Машини спеціального призначення 

різні

(запасні частини та витратні матеріали для 

друкарського обладнання)

2210

(з/ф; с/ф)
Відкриті торги липень

з/ф - 

2 567 802,00 грн.

с/ф  -

14 448,40 грн.

22450000-9 Друкована продукція з елементами 

захисту

(бланки відповідей)

лютий

лютий

30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне 

обладнання для офсетного друку 

(картриджі для принтерів)

Відкриті торги

2210

(з/ф)
Відкриті торги

відмінені 

(протокол 

засідання ТК від 

12.02.2020 № 22)

відмінені 

(протокол 

засідання ТК від 

02.03.2020 № 32)

55120000-7 Послуги з організації зустрічей і 

конференцій у готелях (послуги щодо організації 

та проведення семінару-практикуму"Створення 

та рецензування тестових завдань " на базі 

готелю )

2240

(з/ф)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

березень

жовтень

55120000-7 Послуги з організації зустрічей і 

конференцій у готелях (послуги щодо організації 

та проведення семінару-практикуму"Створення 

та рецензування тестових завдань " на базі 

готелю )

Відкриті торги січень

55120000-7 Послуги з організації зустрічей і 

конференцій у готелях (послуги щодо організації 

та проведення семінару-практикуму"Створення 

та рецензування тестових завдань " на базі 

готелю )

2240

(з/ф)



1 204 000,00 грн.

(один мільйон двісті чотири тисячі грн.00 коп.)

у т.ч. ПДВ: 200 666,67 грн.

0,00 грн.

Лот 1 - 0,00 грн.

Лот 2 - 0,00 грн.

167 650,55 грн.

(сто шістдесят сім тисяч шістсот п'ятдесят грн. 55 коп.)

у т.ч. ПДВ: 27 941,76 грн.

у т.ч.:

Лот 1 - 141 540,00 грн.

(сто сорок одна тисяча п'ятсот сорок грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 23 590,00 грн.

Лот 2 - 26 110,55 грн.

(двадцять шість тисяч сто десять грн. 55 коп.)

у т.ч. ПДВ: 4 351,76 грн.

201 510,00 грн.

(двісті одна тисяча п'ятсот десять грн.00 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 33 585,00 грн.

у т.ч.:

Лот 1 - 144 894,00 грн. 

(сто сорок чотири тисячі вісімсот дев'яносто чотири грн. 00 

коп.)

у т.ч. ПДВ: 24 149,00 грн.

Лот 2 - 56 616,00 грн.

вересень

19640000-4 Поліетиленові мішки та пакети для 

сміття (захисні пакети)

2210

(з/ф; с/ф)

2210

(з/ф; с/ф)

Відкриті торги вересень

з/ф -

1 200 000,00 грн.

с/ф - 

4 000,00 грн.

Відкриті торги

Відкриті торги

200 000,00 грн.    

(двісті тисяч грн. 00 коп.)    

у т.ч.ПДВ: 33 333,33 грн. 

22450000-9 Друкована продукція з елементами 

захисту (голографічна продукція під умовною 

назвою "Центр-2" )

2210

(з/ф)
Відкриті торги

лот 1:

 (з/ф) - 

140 540,00 грн.; 

(с/ф) - 

1 000,00 грн.

лот 2:

з/ф - 

24 686,00 грн.

с/ф -

1424,55 грн.

09130000-9 Нафта і дистиляти

Лот 1 - Бензин А-95

Лот 2- Дизельне паливо

2210

(з/ф)
лютий

лот 1:

 (з/ф) - 

144 894,00 грн.;

лот 2:

с/ф - 

56 616,00 грн.

Відкриті торги

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне

Лот 1 - Витратні матеріали до принтерів для 

друку етикеток Zebra Z-6M та Toshiba B-SX6T 

Лот 2- Витратні матеріали до принтерів для 

друку етикеток Zebra Z-6M та Toshiba B-SX6T

2210

(з/ф; с/ф)
серпень

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне

Лот 1 - Етикетки з клейким шаром

Лот 2- Штемпельна продукція

липень



(п'ятдесят шість тисяч шістсот шістнадцять грн. 00 коп.)

у т.ч. ПДВ: 9 436,00 грн. 

6 200 000,00 грн.

(шість мільйонів двісті тисяч грн. 00 коп.)

у т.ч. ПДВ: 1 033 333,33 грн. 

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне 

(картриджі чорнильні)

2210

(з/ф; с/ф)

16 752,00 грн.

(шістнадцять тисяч сімсот п'ятдесят дві грн. 00 коп.)

у т. ч. ПДВ: 2 792,00 грн.

Відкриті торги вересень

з/ф - 

12 564,00 грн.

с/ф  -

4 188,00 грн.

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне 

(офісний папір)

2210

(з/ф;с/ф)

3 160 000,00 грн.

(три мільйони сто шістдесят тисяч грн. 00 коп.)

у т. ч. ПДВ: 526 666,67 грн.

Відкриті торги квітень

з/ф -

3 130 000,00 грн.

с/ф - 

30 000,00 грн.

42990000-2 Машини спеціального призначення 

різні (буклетмейкери) 

3110

(з/ф)

4 400 000,00 грн.

(чотири мільйони чотириста тисяч грн. 00 коп.)

у т. ч. ПДВ: 733 333,33 грн.

Відкриті торги березень

43 000,00 грн.    

 (сорок три тисячі грн. 00 коп.)  

 у т.ч. ПДВ: 7 166,67 грн.

105 000,00 грн.    

 (сто п'ять тисяч грн. 00 коп.)  

 у т.ч. ПДВ: 17 500,00 грн.

  30190000-7 Офісне устаткування та приладдя 

різне (канцелярські товари )

2210

(з/ф)

32 730,00 грн.

(тридцять дві тисячі сімсот тридцять грн. 00 коп.)

у т. ч. ПДВ: 5 455,00 грн.

Відкриті торги жовтень

30230000-0 Комп’ютерне обладнання

(принтер)

3110

(з/ф)

2210

(з/ф; с/ф)

30230000-0 Комп’ютерне обладнання

(компакт-диски з кришками)

22450000-9 Друкована продукція з елементами 

захисту

(кольорові зошити)

2210

(з/ф)
Відкриті торги

2210

(з/ф)
Відкриті торги вересень

лот 1:

 (з/ф) - 

144 894,00 грн.;

лот 2:

с/ф - 

56 616,00 грн.

Відкриті торги

Відкриті торги березень

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне

Лот 1 - Витратні матеріали до принтерів для 

друку етикеток Zebra Z-6M та Toshiba B-SX6T 

Лот 2- Витратні матеріали до принтерів для 

друку етикеток Zebra Z-6M та Toshiba B-SX6T

січень

липень



297 033,00 грн.

(двісті дев'яносто сім тисяч тридцять три грн. 00 коп.)

у т.ч. ПДВ: 49 505,50грн.

Голова тендерного комітету

Секретар тендерного комітету Лизун Н. М.

Затверджено рішенням тендерного комітету від 07.04.2020 № 45

Латанський Р. О.

з/ф - 

265 307,00 грн.

с/ф - 

31 726,00 грн.

30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне 

обладнання для офсетного друку 

(картриджі для БФП)

2210

(з/ф;c/ф)
Відкриті торги липень


