
Річний план закупівель на 2022 рік 
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 приміщенні за адресою: 

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

2273 
(з/ф; с/ф)

415 535,15 грн.
(чотириста п'ятнадцять тисяч п'ятсот тридцять п'ять грн. 

15 коп.) 
у  т.ч. ПДВ: 69 255,86 грн.

Відкриті торги листопад 
2021 р

з/ф - 232 900,00; 
с/ф - 182 635,15

72410000-7 Послуги провайдерів 
Лот 1 - надання доступу до мережі інтернет за 

адресою Замовника: м. Київ вул. Чорновола,24, м.
Київ В. Винниченка, 5 

Лот 2 - надання доступу до мережі інтернет за 
адресою Замовника: м. Бровари, б-р 

Незалежності, 14Б 
Лот 3 - надання доступу до мережі інтернет за 

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

2240 
(з/ф; с/ф)

130 000,00 грн.
(сто тридцять тисяч грн. 00 коп): 

у  т.ч. ПДВ: 21 666,67 грн., 
у  т.ч.:

Лот 1-100 000,00 грн.
(сто тисяч грн. 00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 16 666,67 грн.

Лот 2 - 15  000,00 грн. 
(п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 2 500,00 грн.

Лот 3 - 15 000,00 грн. 
(п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) 

у  т. ч. ПДВ: 2 500,00 грн.

Спрощена
закупівля

листопад 
2021 р

з/ф - 100 000,00 с/ф 
- 30 000,00

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

обладнання 
Лот 1- 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, 5

2240 
(з/ф; с/ф)

131 280,00 грн.

(сто тридцять одна тисяча двісті вісімдесят грн. 00 коп.) 
у  т.ч. ПДВ: 21 880,00 грн. 

ут. ч.:

Спрощена
закупівля

листопад 
2021 р

лот 1:
(з/ф) -

75 680,00 грн.;
(с/ф) -

6 880,00 грн.
лот 2:

/ 1

Лот 1-82 560,00 грн.
(вісімдесят дві тисячі п'ятсот шістдесят грн. 00 коп.)

у  т.ч. ПДВ: 13 760,00 грн.



Лот 2- послуги з технічного обслуговування 
систем охоронної сигналізації, контролю доступу 

та відео спостереження за адресою 
Замовника:Київська обл., м. Бровари, вул. 

Незалежності 14 б

Лот 2 - 4 8  720,00 грн.

(сорк вісім тисяч сімсот двадцять грн. 00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 8 120,00 грн.

З / ф  -

44 660,00 грн.
с/ф - 

4 060,00 грн.

Затверджено рішенням тендерного комітету від 15.11.2021 № 193 

Голова тендерного комітету 

Секретар тендерного комітету

Латанський Р . О.


