Річний план закупівель на 2017 рік (із змінами)
Українського центру оцінювання якості освіти (код за ЄДРПОУ 34187201)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі, грн.

Процедура
закупівлі

1

2

3

4

Орієнтовни
й початок
проведення
процедури
закупівлі
5

2 678 492,00 грн.
дев'яносто дві грн. 00 коп.)
79710000-4 Охоронні послуги
(послуги з охорони об'єктів)

2240
у т.ч. ПДВ: 446 415,33 грн.
(чотириста сорок шість тисяч чотириста п'ятнадцять грн.
33 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

січень

Переговорна
процедура
закупівлі

лютий

Відкриті
торги

лютий

5 173 000,00 грн.
64110000-0 Поштові послуги (послуги поштового зв'язку
спеціального призначення (перевезення та доставка
відправлень спеціального зв'язку з матеріалами зовнішнього
незалежного оцінювання у 2017 році)

(п'ять мільйонів сто сімдесят три тисячі грн. 00 коп.)
2240
у т.ч. ПДВ: 862 166,67 грн.
(вісімсот шістдесят дві тисячі сто шістдесят шість грн. 67
коп.)
67 343,00
(шістдесят сім тисяч триста сорок три грн. 00 коп.)
у т.ч. ПДВ: 11 223,83
одинадцять тисячдвісті двадцять три грн. 83 коп.)

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне
(канцелярські товари)
Лот 1 - канцелярське приладдя різне
Лот 2 - дошки
Лот 3 - конверти

2210

у т. ч.:
Лот 1 - 37 955,00
(тридцять сім тисяч дев'ятсот п'ятдесят п'ять грн. 00
коп.)
у т.ч. ПДВ: 6 325,83
(шість тисяч триста двадцять п'ять грн. 83 коп.)
Лот 2 - 8 000,00
(вісім тисяч грн. 00 коп.)
у т.ч. ПДВ: І 333,33
(одна тисяча триста тридцять три грн. 33 коп.)
Лот 3-21 388,00 грн.
(двадцять одна тисяча триста вісімдесят вісім грн. 00 коп.)
у т.ч. ПДВ: 3 564,67

Примітки

6

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі, грн.

Процедура
закупівлі

Орієнтовнії
іі початок
проведення
процедури
закупівлі

Відкриті
торги

лютий

Відкриті
торги

вересень

Відкриті
торги

вересень

Відкриті
торги

вересень

(три тисячі п'ятсот шістдесят чотири грн. 67 коп.)
282 900,00 грн.
(двісті вісімдесят дві тисячі дев'ятсот грн. 00 коп.)
у т.ч. ПДВ: 47 150,00
(сорок сім тисяч сто п'ятдесят грн. 00 коп.)
у т. ч.:
09130000-9 Нафта і дистиляти (паливо)
Лот 1 - бензин А-95
Лот 2 - Дизельне паливо

Лот 1 - 248 250,00 грн.
2210
(двісті сорок вісім тисяч двісті п'ятдесят грн. 00 коп.)
у т.ч. ПДВ: 41 375,00 грн.
(сорок одна тисяча триста сімдесят п'ять грн. 00 коп.)
Лот 2 - 34 650,00 грн.
(тридцять чотири тисячі шістсот п'ятдесят грн. 00 коп.)
у т.ч. ПДВ: 5 775,00 грн.
(п'ять тисяч сімсот сімдесят п'ять грн. 00 коп.)
2 901 859,00 грн.

42990000-2 Машини спеціального призначення різні
(запасні частини та витратні матеріали для друкарського
обладнання)

2210

22450000-9 Друкована продукція з елементами захисту
(бланки відповідей)

2210

(два мйіьйони дев'ятсот одна тисяча вісімсот п'ятдесят
дев'ять грн. 00 коп.)
у т. ч. ПДВ: 483 643,17 грн.
(чотириста вісімдесят три тисячі шістсот сорок три грн.
17 коп.)
340 000,00 грн.
(триста сорок тисяч грн. 00 коп.)
у т. ч. ПДВ: 56 666,67 грн:
(п'ятдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість грн. 67
коп.)
218 644,00 грн.
(двісті вісімнадцять тисяч шістсот сорок чотири грн. 00
коп.)
у т. ч. ПДВ: 36 440,67 грн.
(тридцять шість тисяч чотириста сорок грн. 67 коп.)
уот.ч.:

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне
(канцелярське приладдя різне)
Лот 1 - самоклейні етикетки
Лот 2 - штемпельна продукція

2210

Лот 1 - 196 800,00 грн.
(сто девяносто шість тисяч вісімсот грн. 00 коп.)
уот.ч. ПДВ: 32 800,00 грн.
(тридцять дві тисячі вісімсот грн. 00 коп.)

Примітки

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі, грн.

Процедура
закупівлі

Орієнтовніі
й початок
проведення
процедури
закупівлі

Відкриті
торги

квітень

Примітки

Лот 2-21 844,00 грн.
(двадцять одна тисяча вісімсот сорок чотири грн. 00 коп.)
у т.ч. ПДВ: 3 640,67 грн.
(три тисячі шістсот сорок грн. 67 коп.)
48460000-0 Пакети аналітичного, наукового, математичного
чи прогнозу вального програмного забезпечення (програмне
забезпечення)

224 000,00 грн.
2240

(двісті двадцять чотири тисячі грн. 00 коп.)
у т. ч. ПДВ: 37 333,33 грн.
(тридцять сім тисяч триста тридцять три грн. 33 коп.)
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