
Предмет
 закупівлі

Код 
КЕКВ 
(для 

бюджетн
их 

коштів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура 
закупівлі

Орієнтований 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6

ДК 016:2010 - 17.23.1 вироби канцелярські, 
паперові 

ДК 021:2015 - 22900000-9 друкована продукція 
різна 

(бланки відповідей)

2210
 480 000,00 грн. 

(чотириста вісімдесят тисяч 
гривень 00 копійок) 

Відкриті торги Вересень

 ДК 016:2010 - 26.40.3 апаратура для 
записування та відтворювання звуку й 

зображення
ДК 021:2015 - 32323500-8 системи 

відеоспостереження
 (Лот 1 - встановлення систем 

відеоспостереження та контролю доступу на 
об'єкті Замовника ( за адресою: вул. 

Чорновола, 24, м. Київ)
Лот 2 - встановлення системи 

відеоспостереження на об'єкті Замовника (за 
адресою: б-р Незалежності, 14-б, Київська 

обл., м. Бровари)

2240

439 898,00 грн.
 (чотириста тридцять дев'ять 

тисяч вісімсот дев'яносто 
вісім гривень 00 копійок) 

Відкриті торги Жовтень

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2016 рік  (із змінами)
Український центр оцінювання якості освіти (код ЄДРПОУ 34187201)

439 898,00 грн.
 (чотириста тридцять дев'ять тисяч 

вісімсот дев'яносто вісім гривень 00 
копійок) 
в т.ч.: 

Лот 1 - 190 569,00 грн. (сто дев'яносто 
тисяч п'ятсот шістдесят девять 

гривень 00 копійок)
 Лот 2 - 249 329,00 грн. (двісті сорок 

дев'ять тисяч триста двадцять дев'ять 
гривень 00 копійок) 



Голова тендерного комітету

Лизун Н.М.

3110
2210

65 225,00 грн.
(шістдесят п'ять тисяч двісті 
двадцять п'ять гривень 00 

копійок)
в т.ч.:

3110 – 24 000,00 грн.
(двадцять чотири тисячі 

гривень 00 копійок)
2210 – 41 225,00 грн.

(сорок одна тисяча двісті 
двадцять п’ять гривень 00 

копійок)

Відкриті торги Жовтень

65 225,00 грн.
(шістдесят п'ять тисяч двісті двадцять 

п'ять гривень 00 копійок)
в т.ч.:

3110 – 24 000,00 грн.
(двадцять чотири тисячі гривень 00 

копійок)
2210 – 41 225,00 грн.

(сорок одна тисяча двісті двадцять 
п’ять гривень 00 копійок)

Нещимний М.М.

ДК 016:2010 - 26.40.3  апаратура для 
записування та відтворювання звуку 

й зображення 
ДК 021:2015 - 32300000-6 радіо- і телевізійні 

приймачі, апаратура
 для запису та відтворення аудіо- та 

відеоматеріалу (код ДК 021:2015 – 32300000-6)
(обладнання та комплектуючі для звукозапису)

Секретар тендерного комітету

 ДК 016:2010 - 58.29.5 послуги щодо видання 
ліцензії на право користування програмним 

забезпеченням 
ДК 021:2015 - 48210000-3  пакети мережевого 

програмного забезпечення
 (послуги з надання ліцензій на право 

користування програмним забезпеченням)

2240

587 700,00 грн.
 (п'ятсот вісімдесят сім 
тисяч сімсот гривень 00 

копійок)
Відкриті торги Жовтень
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