
Річний план закупівель на 2021 рік (із змінами)
Українського центру оцінювання якості освіти 

(місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. В. Винниченка,5; код за ЄДРПОУ 34187201)

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

09310000-5 Електрична енергія 
(електрична енергія в будинку за адресою: 

Київська область, м. Бровари, бульвар 
Незалежності, 146)

2273
(з/ф)

124 145,00 грн.

(сто двадцять чотири тисячі сто сорок п 'ять грн. 00 коп.) 

у  т. ч. ПДВ: 20 690,83 грн.

Спрощена
закупівля

листопад 
2020 р

Відмінені
(відсутність
прпозицій)

09310000-5 Електрична енергія 
(електрична енергія в будинку за адресою: 

Київська область, м. Бровари, бульвар 
Незалежності, 146)

2273
(з/ф)

142 015,00 грн.
(сто сорок дві тисячі п'ятнадцять грн. 00 коп.) 

у  т. ч. ПДВ: 23 669 17 грн.
Спрощена
закупівля

грудень 
2020 р

Відмінені
(відсутність
прпозицій)

09310000-5 Електрична енергія 
(електрична енергія в будинку за адресою: 

Київська область, м. Бровари, бульвар 
Незалежності, 146)

2273
(з/ф)

142 015,00 грн.
(сто сорок дві тисячі п'ятнадцять грн. 00 коп.) 

у  т. ч. ПДВ: 23 669 17 грн.

Договір про 
закупівлю 

укладений без 
використання 

ЕСЗ

грудень 
2020 р

65310000-9 -  Розподіл електричної енергії 
(послуги із забезпечення перетікань реактивної 

електричної енергії)

2273
(з/ф)

6 180,00 грн.
(шість тисяч сто вісімдесят грн. 00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 1 030,00 грн.

Договір про 
закупівлю 

укладений без 
використання 

ЕСЗ

січень

65310000-9 -  Розподіл електричної енергії
(послуги з розподілу електричної енергії)

2273
(з/ф)

46 646,02 грн.
(сорок шість тисяч шістсот сорок шість грн 02 коп. ) 

у  т.ч. ПДВ: 7 774,34 грн.

Договір про 
закупівлю 

укладений без 
використання 

ЕСЗ

січень

79710000-4 Охоронні послуги 
Лот 1 - Послуги з охорони об'єктів 

Лот 2 - Спостереження та обслуговування
ґ ч і - ? и л п і - з л і і і ї  и п  г ' і г т і  ^ і п п с / і л і і г / - і  / І / ' і і ї о ґ ч ^ і г л  ті

4 820 421,00 грн.
(чотири мільйони вісімсот двадцять тисяч чотириста 

двадцять одна грн. 00коп.) 
у  т. ч. ПДВ: 803 403,50 грн. 

у  т. ч.:
Лот 1 -4  768 000,00 грн.

(чотри мільйони сімсот шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.)



IIU І/L/ UlMft» JUJ»»L/U1H*I\U 1 і VHIUL.UHU Wl/J». ,

-w. Бровари, вул. Незалежності, 14 Б)
Лот 3 - Спостереження за станом засобів 

сигналізації, що встановлені на об'єкті Замовника 
та іх технічне обслуговування (м. Харків, пл. 

Свободи, 6)

2240
(з/ф)

у  т.ч. ПДВ: 794 666,66грн.

Лот 2 -2 5  170,00 грн.
(двадцять п'ять тисяч сто сімдесят грн. 00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 4 195,00 грн.

Лот 3 - 27 251,00 грн.
(двадцять сім тисяч двісті п'ятдесят одна грн. 00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 4 541,83грн.

А иик/рш

процедура
закупівлі

січень

64110000-0 Поштові послуги (послуги поштового 
зв'язку спеціального призначення (перевезення та 
доставка матеріалів зовнішнього незалежного 

оцінювання, вступних випробувань,

2240 
(з/ф; с/ф)

14 978 510,40 грн.
(чотирнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят вісім тисяч 

п'ятсот десять грн. 40 коп.)
V т.ч. ПДВ: 2 496 418,40 грн.

Переговорна
процедура
закупівлі

квітень

з/ф -
14 868 777,40 грн.

с/ф - 
109 733,000 грн.

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

здійснення обробки машинозчитуваних форм)

2240
(з/ф)

2 200 000,00 грн.

(два мільйони двісті тисяч грн. 00 коп.)
Відкриті торги квітень

72250000-2 Послуги, пов’язані із системами та 
підтримкою (послуги з розміщення обладнання на 

технічному майданчику та захист від DDoS-атак)

2240
(з/ф)

189 138,60 грн.

(сто вісімдесят дев 'ять тисяч сто тридцять вісім грн. 60 коп.) 
у т.ч. ПДВ: 31 523,10 грн.

Переговорна
процедура
закупівлі

лютий

72220000-3 Консультаційні послуги з питань 
систем та з технічних питань (послуги щодо

2240
(з/ф)

200 000,00 
(двісті тисяч грн. 00 коп.)

Відкриті торги березень

30230000-0 Комп’ютерне обладнання 
(флеш-накопичувачі)

2210
(з/ф)

540 000,00 грн.
( п'ятсот сорок тисяч грн. 00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 90 000,00 грн.
Відкриті торги квітень

22450000-9 Друкована продукція з елементами 
захисту 

(бланки відповідей)

2210
(з/ф)

510 000,00 грн.
(п'ятсот десять тисяч грн. 00 коп.) 

у  т. ч. ПДВ: 85 000,00 грн.
Відкриті торги лютий

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

296 300,00 грн.
(двісті дев'яносто шість тисяч триста грн.00 коп.) 

у  т. ч. ПДВ: 49 383,33 грн. 
у  т. ч.:

лот 1: 
з/ф - 

192 600,00 грн.:

лот 2: 
с/ф -103 700,00 

грн.

2210 
(з/ф; с/ф)

Лот 1 - 192 600,00 грн.
(сто дев'яносто дві тисячі шістсот грн. 00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 32 100,00 грн.

Лот 2 -1 0 3  700,00 грн.
(сто три тисячі сімсот грн. 00 коп.)

Відкриті торги червень



у  т. ч. ПДВ: 17 283,33 грн.

ЗОЇ 90000-7 Офісне устаткування та приладдя різне 
(офісний папір)

2210
(з/ф;с/ф)

2 752 200,00 грн.
(два мільйони сімсот п'ятдесят дві тисячі двісті грн. 00 коп.) 

у  т. ч. ПДВ: 458 700,00 грн.
Відкриті торги січень

з/ф - 
2 669 000,00 грн. 

с/ф - 
83 200,00 грн.

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

2210 
(з/ф; с/ф)

2 341 400,00 грн.
(два мільйони триста сорок одна тисяча чотириста грн. 00 

коп.)
у  т.ч. ПДВ: 390 233,33 грн.

Відкриті торги червень

з/ф -
2 309 300,00 грн. 

с/ф - 
32 100,00 грн.

22450000-9 Друкована продукція з елементами 
захисту 

(бланки відповідей)

2210
(з/ф)

748 000,00 грн.
(сімсот сорок вісім тисяч грн. 00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 124 666,67грн.
Відкриті торги жовтень

30230000-0 Комп’ютерне обладнання 
(компакт-диски з коробками для дисків)

2210
(з/ф)

126 000,00 грн.
(сто двадцять шість тисяч грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 21 000,00 грн.
Відкриті торі й червень

44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та 
посудини високого тиску (картонні коробки)

2210 

(з/ф; с/ф)

230 306,00 грн.
(двісті тридцять тисяч триста шість грн. 00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 38 384,33 грн.
Відкриті торги червень

з/ф - 226 735,00 
грн.

с/ф - 3 571,00 грн.

30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне 
обладнання для офсетного друку 

Лот 1 Картриджі для БФП (м.Київ. вул. В.
Чорновола,24)

Лот 2- Картриджі для БФП (Київська обл., м. 
Бровари, вул. Незалежності, 14Б)

483 744,56 грн.
(чотириста вісімдесят три тисячі сімсот сорок чотири грн. 56

коп.)
у  т.ч. ПДВ: 80 624,09 грн. 

у  т. ч.:

лот 1: 
з/ф -

201 583,00 грн.:

с/ф -32 164,62 грн. 
лот 2: 

з/ф - 234 559,00 
грн.

с/ф - 15 437,94

2210 
(з/ф; с/ф)

Лот 1 - 233 747,62 грн.

(двісті тридцять три тисячі сімсот сорок сім грн. 62 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 38 957,93 грн.

Лот 2 - 249 996,94 грн.
(двісті сорок дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто шість грн. 94

коп.)
у  т.ч. ПДВ: 41 666,16 грн.

Відкриті торги травень

42990000-2 Машини спеціального призначення 
різні

(запасні частини та витратні матеріали для 
друкарського обладнання)

2210 
(з/ф; с/ф)

4 533 730,20 грн.

(чотри мільйони п'ятсот тридцять три тисячі сімсот 
тридцять грн. 20коп.) 

у  т. ч. ПДВ: 755 621,70 грн.

Відкриті торги 3 
публікацією 
англійською 

мовою

квітень
з/ф - 

4 442 458,20 грн. 
с/ф - 

91 272,00 грн.



30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне 
(картриджі чорнильні)

2210 
(з/ф; с/ф)

46 368,00 грн.
(сорок шість тисяч триста шістдесят вісім грн. 00 коп.) 

у  т. ч. ПДВ: 7 728,00 грн.
Відкриті торги вересень

з/ф - 
34 776,00 грн.

с/ф - 
11 592,00 грн.

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне 
Лот 1 - Етикетки з клейким шаром

476 881,43 грн.
(чотириста сімдесят шість тисяч вісімсот вісімдесят одна 

грн. 43 коп.) 
у  т.ч. ПДВ: 79 480,24 грн. 

у  т. ч.:

лот 1:
(з/ф) - 

424 464,00 грн.; 
(с/ф) - 

5 736,00 грн. 
лот 2: 
з/ф - 

45 641,40 грн.
с/ф - 

1 040,03 грн.

Лот 2- Штемпельна продукція 2210 
(з/ф; с/ф)

Лот 1 - 430 200,00 грн.
(чотириста тридцять тисяч двісті грн. 00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 71 700,00 грн.

Лот 2 - 46 681,43 грн.
(сорок шість тисяч шістсот вісімдесят одна грн. 43 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 7 780,24 грн.

Відкриті торги серпень

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне 
(канцелярські товари)

2210
(з/ф)

29 677,54 грн.
(двадцять дев'ять тисяч шістсот сімдесят сім грн. 54 коп.) 

у  т. ч. ПДВ: 4 946,26 грн.
Відкриті торги вересень

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

2210
(з/ф)

7 113,04 грн 
(сім тисяч сто тринадцять грн. 04 коп.) 

у  т. ч. ПДВ: 1 185,51 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ

травень

22850000-3 Швидкозшивачі та супутнє приладдя 
(папки та швидкозшивачі)

2210
(з/ф)

3 564,00 грн.
(три тисячі п'ятсот шістдесят чотири грн. 00 коп.) 

у  т. ч. ПДВ: 594,00 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ

квітень

09130000-9 Нафта і дистиляти (бензин А-95)
2210
(з/ф)

76 500,00 грн.
(сімдесят шість тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) 

у  т. ч. ПДВ: 12 750,00 грн.

Спрощена
закупівля

жовтень

35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне 
обладнання (модулі пожежогасіння)

2210
(з/ф)

43 920,00 грн.
(сорок три тисячі дев'ятсот двадцять грн. 00 коп.) 

у  т. ч. ПДВ: 7 320,00 грн.

Спрощена
закупівля

березень

35120000-1 Системи та пристрої нагляду та 
охорони (обладнання охоронного призначення)

2210
(з/ф)

10 000,00 грн. 
(десять тисяч грн. 00 коп.) 
у  т. ч. ПДВ: 1 666,67 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ

лютий



32330000-5 Апаратура для запису та відтворення 
аудіо- та відеоматеріалу (обладнання для систем 

відеоспостереження)

2210
(з/ф)

20 500,00 грн.
(двадцять тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) 

у т. ч. ПДВ: 3 416,67 грн.

Спрощена
закупівля

березень

30230000-0 Комп’ютерне обладнання 
(комплектуючі для ПК і ноутбуків та екрани 
комп 'ютерних моніторів)

2210 
(з/ф, с/ф)

71 400,00 грн.
(сімдесят одна тисяча чотириста грн. 00 коп.) 

ут . ч. ПДВ: 11 900,00 грн.
Відкриті торги березень

з/ф - 45 400,00 
грн.; 

с/ф - 26 000,00 
грн.

44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, 
пов’язані з конструкційними матеріалами (плівка 

поліолефінова термоусаджувальна для 
пакувального комплексу КаІІИазх)

2210 
(з/ф. с/ф)

46 183,48 грн.
(сорок шість тисяч сто вісімдесят три грн. 48 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 7697,25 грн.

Спрощена
закупівля вересень

з/ф - 
43 297,00 грн.

с/ф - 
2 886,48 грн.

44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, 
пов’язані з конструкційними матеріалами (стрейч 

плівка для ручного пакування)

2210 
(з/ф, с/ф)

1 666,72 грн.
(одна тисяча шістсот шістдесят шість грн. 72 коп.) 

у  т. ч. ПДВ: 277,79 грн.

Спрощена
закупівля

жовтень
з/ф - 

1 389,00 грн.
с/ф - 

277,72 грн.

44420000-0 Будівельні товари (клейка стрічка)
2210 

(з/ф, с/ф)

16 563,00 грн.
(шістнадцять тисяч п'ятсот шістдесят три грн. 00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 2 760,50 грн.

Спрощена
закупівля

вересень
з/ф - 

14 331,00 грн.
с/ф - 

2 232,00 грн.
44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, 

пов’язані з конструкційними матеріалами (стрічка 
поліпропіленова)

2210 
(з/ф, с/ф)

9 600,00
(дев'ять тисяч шістсот грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 1 600,00 грн.

Спрощена
закупівля

серпень з/ф - 
8 640,00 грн.

48610000-7 Системи баз даних (програмне 
забезпечення для роботи з базами даних)

2240
(з/ф)

83 500,00 грн.

(вісімдесят три тисячі п'ятсот грн. 00 коп.)
Спрощена
закупівля березень Відмінені

(відсутність
прпозицій)

48610000-7 Системи баз даних (програмне 
забезпечення для роботи з базами даних)

2240
(з/ф)

83 500,00 грн.

(вісімдесят три тисячі п'ятсот грн. 00 коп.)
Спрощена
закупівля

квітень

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

2240
(з/ф)

110 000,00 грн.
(сто десять тисяч грн. 00 коп.)

Спрощена
закупівля

жовтень

48220000-6 Пакети програмного забезпечення для 
мереж Інтернет та Інтранет (примірники

2240
(з/ф)

17 000,00 грн. 
(сімнадцять тисяч грн. 00 коп.)

Договір про 
закупівлю,

лютий

48730000-4 Пакети програмного забезпечення для 
забезпечення безпеки (примірники програмної

2240
(з/ф)

ЗО 000,00 грн.
(тридцять тисяч грн. 00 коп.)

Договір про 
закупівлю,

лютий

32420000-3 -  Мережеве обладнання 
(міжмережевий екран)

3110
(с/ф)

32 000,00 
(тридцять дві тисячі грн. 00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 5 333,33 грн.
Спрощена
закупівля

вересень



30210000-4 -  Машини для обробки даних (апаратна 
частина) (ноутбуки)

3110
(с/ф)

53 800,00
(п'ятдесят три тисячі вісімсот грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 8 966,67
Відкриті торги квітень

30210000-4 -  Машини для обробки даних (апаратна 
частина) (ноутбуки)

3110
(с/ф)

161 300,00
(сто шістдесят одна тисяча триста грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 26 883,33
Відкриті торги вересень

50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт 
офісної техніки (заправка та відновлення 

картриджів для друкуючих пристроїв)

2240 
(з/ф; с/ф)

25 000,00 грн.
(двадцять п'ять тисяч грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 4 166,67грн.

Спрощена
закупівля

лютий
з/ф - 22 500,00 грн. 
с/ф - 2 500,00 грн.

50320000-4 Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування персональних комп’ютерів 
(технічне обслуговування та ремонт ПК та

2240
(з/ф)

50 000,00 грн. 
(п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 8 333,33 грн.

Спрощена
закупівля

квітень

70220000-9 Послуги з надання в оренду чи лізингу 
нежитлової нерухомості (оренда складських 

приміщень)

2240
(з/ф)

188 115,43 грн.

(сто вісімдесят вісім тисяч сто п'ятнадцять грн. 43 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 31 352,57 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання

січень

71630000-3 Послуги з технічного огляду та 
випробовувань (послуги технічного огляду та 

випробувань)

2240
(з/ф)

19 500,00 грн.
(дев'янадцять тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) 

у  т. ч. ПДВ: 3 250,00 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без
листопад

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

2240 
(з/ф; с/ф)

6 500,00 грн.
(шість тисяч п ’ятсот грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 1 083,33 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без
січень

з/ф - 6 184.00 грн. 
с/ф - 316,00 грн.

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

Чорновола,24, м. Київ)

2240 
(з/ф: с/ф)

15 600,00 грн.
(п'ятнадцять тисяч шістсот грн. 00 коп.) 

у т. ч. ПДВ: 2 600,00 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без
лютий

з/ф -10 030,00 грн. 
с/ф - 5 570,00 грн.

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

В. Винниченка, 5, м. Київ)

2240
(з/ф)

20 400,00 грн.
(двадцять тисяч чотириста грн. 00 коп.) 

у т. ч. ПДВ: 3 400,00 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без
січень

72410000-7 Послуги провайдерів (надання доступу 
до мережі інтернет за адресою Замовника: вул. 
Незалежності, 146, м. Бровари, Київська обл. )

2240
(з/ф)

6 000,00 грн.
(шість тисяч грн. 00 коп.) 
у т.ч. ПДВ: 1 000,00 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без
лютий

72410000-7 Послуги провайдерів 
(телекомунікаційні послуги за адресою 

Замовника: вул. Добровольського, 1 м. Слов'янськ)

2240
(з/ф)

6 000,00 грн.
(шість тисяч грн. 00 коп.) 
у  т.ч. ПДВ: І 000,00 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без
січень

50410000-2 Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування вимірювальних, випробувальних і 

контрольних приладів (послуги з технічного 
обслуговування установок пожежної сигналізації,

2240 
(з/ф; с/ф)

46 992,00 грн.

(сорок шість тисяч дев'ятсот дев'яносто дві грн. 00 коп.) 

у  т. ч. ПДВ: 7 832,00 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання

січень
з/ф - 45 437,00 грн. 
с/ф - 1 555,00 грн.

50340000-0 Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування аудіовізуального та оптичного 

обладнання 
Лот 1- Послуги з технічного обслуговування 

систем охоронної сигналізації, контролю доступу

100 660,00 грн.
(сто тисяч шістсот шістдесят грн. 00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 16 776,67 грн. 
у  т. ч.:

лот 1:
(з/ф) - 

48 265,00 грн.: 
(с/ф) -Лот 1 - 50 260,00 грн.



та відео спостереження за адресою Замовника: м. 
Київ, вул. Чорновола,24 там. Київ, вул. В.

Винниченка,5 
Лот 2- послуги з технічного обслуговування 

систем охоронної сигналізації, контролю доступу 
та відео спостереження за адресою 

Замовника:Київська обл.. м. Броваті. віл.

2240 
(з/ф; с/ф)

(п'ятдесят тисяч двісті шістдесят грн. 00 коп.) 
у  т.ч. ПДВ: 8 376,67 грн.

Лот 2 - 50 400,00 грн.
(п'ятдесят тисяч чотириста грн. 00 коп.) 

у  т. ч. ПДВ: 8 400,00 грн.

Спрощена
закупівля

січень
1 995,00 грн.

лот 2: 
з/ф - 

48 399,00 грн. 
с/ф -

2 001,00 грн.

64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та 
передачі даних (послуги міського та міжміського 

телефонного зв'язку (за адресою: вул.

2240
(з/ф)

5 895,00 грн.
(п'ять тисяч вісімсот дев'яносто п'ять грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 982,50 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без
січень

64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та 
передачі даних (послуги міського та міжміського 

телефонного зв'язку (за адресою: вул. В.

2240 
(з/ф; с/ф)

7 514,00 грн.
(сім тисячі п'ятсот чотирнадцять грн. 00 коп.) 

у  т. ч. ПДВ: 1 252,33 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без
січень

з/ф -5 086,00 грн. 
с/ф -2 428,00 грн.

64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та 
передачі даних (послуги міського та міжміського 

телефонного зв'язку (за адресою: вул. В.

2240
(з/ф)

3 918,00 грн.
(три тисячі дев'ятсот вісімнадцять грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 653,00 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без
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
(з/ф)

14 424,00 грн.
(чотирнадцять тисяч чотириста двадцять чотири грн. 00 

коп.)
у  т. ч. ПДВ: 2 404,00 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання

січень

66510000-8 Страхові послуги (обов 'язкове 
страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів )

2240
(з/ф)

7 370,00 грн.
(сім тисяч триста сімдесят грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ І 228,33 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без
січень

60160000-7 Перевезення пошти автомобільним 
транспортом (послуги пов'язані з організацізю 

перевезення відправленнь )

2240 
(з/ф; с/ф)

28 000,00 грн.
(двадцять вісім тисяч грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 4 666,67 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без
січень

з/ф - 21 000,00 грн. 
с/ф - 7 000,00 грн.

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

2240
(з/ф)

1 974,00 грн.
(одна тисяча дев'ятсот сімдесят чотири грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 329,00 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без
вересень

50730000-1 Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування охолоджувальних установок 

(технічне обслуговування кондиціонерів )

2240
(з/ф)

32 500,00 грн.
(тридцять дві тисячі п'ятсот грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 5 416,67,00 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без
червень

45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні 
роботи (послуги по встановленню кондиціонерів у  

робочих приміщеннях Замовника )

2240
(с/ф)

12 000,00 грн. 
(дванадцять тисяч грн. 00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 2 000,00 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без
червень

72720000-3 Послуги у сфері глобальних мереж 
(послуги щодо надання веб-доступу до Системи 
електронної взаємодії органів виконавчої влади )

2240
(з/ф)

5 004,00 грн.
(п'ять тисяч чотири грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 834,00 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без
січень

72310000-1 Послуги з обробки даних (послуги з 
оновлення строку дії сертифікату КЕП )

2240
(с/ф)

620,00 грн.
(шістсот двадцять грн. 00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 103,33 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без
листопад

72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним 
забезпеченням 

(послуги, пов ’язані з доопрацюванням програмного

2240
(з/ф)

90 000,00 грн. 
(дев'яносто тисяч грн. 00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 15 000,00 грн.

Переговорна
процедура
закупівлі

квітень



48440000-4 Пакети програмного забезпечення для 
фінансового аналізу та бухгалтерського обліку 

(примірник комп ’ютерної програми )

2240
(с/ф)

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

Договір про 
закупівлю, 

укладений без
листопад

72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним 
забезпеченням 

(Продовження ліцензії на право користування

2240
(з/ф)

54 340,00 грн.
(п'ятдесят чотири тисячі триста сорок грн. 00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 9 056,67 грн.

Спрощена
закупівля

лютий

22820000-4 Бланки (бланки посвідчень) 2210
(з/ф)

1 900,00 грн.
(одна тисяча дев'ятсот грн. 00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 316,67 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без
лютий

50530000-9 Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування техніки (послуги з сервісного та 

технічного обслуговування друкарського комплексу 
Осе Vario Print)

2240 
(з/ф, с/ф)

199728,00 грн
(сто дев'яносто дев'ять тисяч сімсот двадцять вісім грн. 00

коп.)
у т. ч.: 33 288,00 грн.

Спрощена
закупівля

січень

з/ф - 198 525,00 
грн.

с/ф - 1 203,00 грн. 
(відмінені)

90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі 
сміттям (Послуги щодо перевезення безпечних 
відходів, які накопичуються у  Споживача )

2275 
(з/ф; с/ф)

18 346, 10 грн 
(вісімнадцять тисяч триста сорок шість грн. 10 коп.) 

у  т. ч. ПДВ: 3 057,68 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без
лютий

з/ф - 15 098,10 грн. 
с/ф - 3 248.00 грн.

73110000-6 Дослідницькі послуги (Розроблення 
тимчасової індивідуальної базової лінійної норми 
витрати палива на автомобіль )

2240
(с/ф)

1734,00 грн
(одна тисяча сімсот тридцять чотири грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 289,00 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без
січень

22210000-5 Газети (періодичні видання на березень- 
серпень 2021 з доставкою)

2210
(с/ф)

15 540,16 грн 
(п'ятнадцять тисяч п'ятсот сорок грн. 16 коп.)

Спрощена
закупівля

січень
(відмінені)

22210000-5 Газети (періодичні видання на березень- 
грудень 2.021 з доставкою)

2210 
(з/ф; с/ф)

26385,25 грн

(двадцять шість тисяч триста вісімдесят п'ять грн. 25 коп.)
Спрощена
закупівля

лютий
з/ф -5  025,41 

с/ф - 21 359,84

30230000-0 Комп’ютерне обладнання (монітори 
для ПК)

2210
(с/ф)

0,00 грн. Відкриті торги лютий

79410000-1 Консультаційні послуги з питань 
підприємницької діяльності та управління (послуги 
з оцінки майна, що розташоване за адресою:

2240
(з/ф)

2000,00 грн 
(дві тисячі грн. 00 коп.) 
у т. ч. ПДВ : 333,33 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без
січень

63120000-6 Послуги зберігання та складування 
(складські послуги) 2240

(з/ф)

49020,00 грн

(сорок дев'ять тисяч двадцять грн. 00 коп.) 
у  т. ч. ПДВ : 8 170,00 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання

лютий

51220000-0 Послуги зі встановлення контрольного 
обладнання (Послуги зі встановлення системи 
контролю доступу в приміщенні Замовника за

2240
(з/ф)

8000,00 грн 
(вісім тисяч грн. 00 коп.) 

у т. ч. ПДВ : 1 333,33 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без
лютий

42960000-3 -  Системи керування та контролю, 
друкарське і графічне обладнання та обладнання 
для автоматизації офісу й обробки інформації

2210
(з/ф)

20120,00 грн 
(двадцять тисяч сто двадцять грн. 00 коп.) 

у  т. ч. ПДВ : 3 353,33 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без
лютий

39130000-2 —  Офісні меблі (Строкове платне 
користування майном (меблі))

2240
(з/ф)

204,36 грн 
(двісті чотири грн. 36 коп.) 

у  т. ч. ПДВ : 34,06 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без
лютий
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користування майном (меблі)) (з/ф) (чотириста п'ятдесят п'ять грн. 52 коп.) 
у  т. ч. ПДВ : 75,92 грн.

закупівлю, 
укладений без

лютий

50530000-9 Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування техніки (послуги з сервісного та 

технічного обслуговування друкарського комплексу 
Осе Vario Print)

2240 
(з/ф, с/ф)

199 728,00 грн
(сто дев'яносто дев'ять тисяч сімсот двадцять вісім грн. 00

коп.)
у  т. ч. ПДВ: 33 288,00 грн.

Спрощена
закупівля

лютий

з /ф - 198 525,00
Грн.

с/ф - 1 203,00 грн.

22210000-5 Газети (періодичні видання на березень- 
серпень 2021 з доставкою)

2210
(с/ф)

15 540,16 грн 
(п'ятнадцять тисяч п'ятсот сорок грн. 16 коп.)

Спрощена
закупівля лютий

45310000-3 -Електромонтажні роботи (монтаж, 
пусконалагоджування охоронної системи 
сигналізації на об'єкті Замовника за адресою:

2240
(с/ф)

7 302,00 грн 
(сім тисяч триста дві грн. 00 коп.) 

ут . ч.ПДВ: 1 217,00 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без
лютий

71350000-6 - Науково-технічні послуги в галузі 
інженерії (спеціалізовані інформаційні послуги у  
сфері гідрометеорології)

2240
(з/ф)

9 987,60 грн
(дев ’ять тисяч дев ’ятсот вісімдесят сім грн. 60 коп.) 

у т. ч. ПДВ : 1 664,60 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без
лютий

22210000-5 Газети (періодичні видання на квітень- 
вересень 2021 з доставкою)

2210
(с/ф)

15 540,16 грн 
(п'ятнадцять тисяч п'ятсот сорок грн. 16 коп.)

Спрощена
закупівля

лютий Відмінені (рішення 
уповноваженої

63110000-3 Послуги з обробки вантажів 
(вантажно-розвантажувальні послуги)

2240
(з/ф)

20 196,00 грн 
(двадцять тисяч сто дев’яносто шість грн. 00 коп.) 

у т. ч. ПДВ: 3 366,00 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без
березень

39110000-6 Сидіння, стільці та супутні вироби і 
частини до них (офісні крісла)

2210
(с/ф)

13 860,00 грн.
(тринадцять тисяч вісімсот шістдесят грн. 00 коп.) 

;ут . ч. ПДВ: 2 310,00 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без
березень

66510000-8 —  Страхові послуги (страхування 
орендованого майна: приміщення за адресою: 
Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Добровольського,

2240
(з/ф)

252,00 грн 
(двісті п'ятдесят дві грн. 00 коп.)

Договір про 
закупівлю, 

укладений без
березень

32230000-4 -  Апаратура для передавання 
радіосигналу з приймальним пристроєм 
(відеокамера )

2210
(з/ф)

2 134,80 грн.
(дві тисячі сто тридцять чотири грн. 80 коп.) 

у т. ч. ПДВ: 355,80 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без
березень

19270000-9 - Неткані матеріали (палітурний 
матеріал)

2210
(з/ф)

1 000,08 грн.
(одна тисяча грн. 08 коп.)

Договір про 
закупівлю,

березень

31410000-3- Гальванічні елементи (елементи 
живлення)

2210
(з/ф)

1 800,00 грн.
(одна тисяча вісімсот грн. 00 коп.)

Договір про 
закупівлю,

березень

45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні 
роботи (послуги по встановлення системи

2240
(с/ф)

7 428,00 грн.
(сім тисяч чотириста двадцять вісім грн. 00 коп.)

Договір про 
закупівлю,

березень

09130000-9 Нафта і дистиляти (дизельне паливо)
2210
(з/ф)

54 000,00 грн 
(п'ятдесят чотири тисячі грн. 00 коп.) 

ут. ч. ПДВ: 9 000,00 грн.

Спрощена
закупівля

квітень

90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі 
сміттям (послуги, пов’язані з організацією

2240
(з/ф)

2 837,52грн.
(дві тисячі вісімсот тридцять сім гри. 52 коп.)

Договір про 
закупівлю,

березень

50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт 
офісної техніки (послуги з ремонту знищувача

2240
(з/ф)

2 500,00 грн.
(дві тисячі п'ятсот грн. 00 коп.)

Договір про 
закупівлю,

березень

72220000-3 Консультаційні послуги з питань 
систем та з технічних питань (послуги щодо

2240
(з/ф)

200 000,00 
(двісті тисяч грн. 00 коп.)

Відкриті торги квітень



50310000-1 —  Технічне обслуговування і ремонт 2240
офісної техніки (Технічне обслуговування та (з/ф)

Затверджено рішенням тендерного комітету від 06.04.2021 № 42

Голова тендерного комітету 

Секретар тендерного комітету



72 000,00 Спрощена
(сімдесят дві тисяч грн. 00 коп.) закупівля квітень

Латанський Р . О.

Лизун Н. М.


