Річний план закупівель на 2018 рік (із змінами)
Українського центру оцінювання якості освіти (код за ЄДРПОУ 34187201)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)

1

2

22450000-9 Друкована продукція з елементами
захисту
(голографічна продукція під умовною назвою
"Центр-2 ")

Очікувана вартість предмета закупівлі, грн.

3
108 000,00 грн.
(сто вісім тисяч грн. 00 коп.)

2210

у т.ч. ПДВ: 18 000,00грн.

Процедура
закупівлі

4

Орієнтовни
й початок
проведення
процедури
закупівлі
5

Відкриті
торги

січень

Переговорна
процедура
закупівлі

січень

(вісімнадцять тисяч грн. 00 коп.)
2 996 653,15 грн.
(двамільйони дев'ятсот дев'яносто шість тисяч
шістсот п'ятдесят три грн. 15 коп.)
у т.ч. ПДВ:
499 442,19 грн. (чотириста дев'яносто дев'ять тисяч
чотириста сорок дві грн. 19 коп.)
у т.ч.:
Лот 1-2 978 083,15 грн.

79710000-4 Охоронні послуги
Лот 1 - Послуги з охорони об'єктів
Лот 2 - Спостереження та обслуговування
сигналізації на об'єкті Замовника

2240

(два мільйони дев'ятсот сімдесят вісім тисяч
вісімдесят три грн. 15 коп.)
у т.ч. ПДВ:
496 347,19 грн. (чотириста дев'яносто шість тисяч
триста сорок сім грн. 19 коп.)
Лот 2-18 570,00 грн.
(вісімнадцять тисяч п'ятсот сімдесят грн. 00 коп.
у т.ч. ПДВ:
3 095,00 грн. (три тисячі сто дев'яносто п'ять грн. 00
коп.)

Примітки

6

34 000,00 грн.
30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне
обладнання для офсетного друку
(картриджі для БФП)

30230000-0 Комп'ютерне обладнання
(комплектуючі для персональних комп'ютерів)

30230000-0 Комп'ютерне обладнання (оперативні
запам'ятовувальні пристрої)

2210

(тридцять чотири тисячі грн. 00 коп.)
ут.ч. ПДВ:
5 666,67 грн. (п'ять тисяч шістсот шістдесят шість
гпн.

Відкриті
торги

січень

2210

42 880,00 грн.
(сорок дві тисячі вісімсот вісімдесят грн. 00 коп.)
ут.ч. ПДВ:
7 146,67 грн. (сім тисяч сто сорок шість грн. 67 коп.)

Відкриті
торги

січень

2210

100 000,00 грн.
(сто тисяч грн. 00 коп.)
ут.ч. ПДВ:
16 666,67 грн. (шістнадцять тисяч шістсот
шістдесят шість грн. 67 коп.)

Відкриті
торги

квітень

Переговорна
процедура
закупівлі

лютий

Відкриті
торги

липень

6 880 000,00 грн.
64110000-0 Поштові послуги (послуги поштового
зв'язку спеціального призначення (перевезення та
доставка відправлень спеціального зв'язку з
матеріалами зовнішнього незалежного
оцінювання у 2018 році)

2240

(шість мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч грн. 00
коп.)
у т.ч. ПДВ: 1 146 666,67 грн.
(один мільйон сто сорок шість тисяч шістсот
шістдесят шість грн. 67 коп.)
3 930 548,00 грн.

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

2210

(три мільйони дев'ятсот тридцять тисяч п'ятсот
сорок вісім грн. 00 коп.)
у т.ч. ПДВ: 655 091,33 грн.
(шістсот п'ятдесят п'ять тисяч дев'янсото одна грн.
33 коп.)

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

2210

482 782,00 грн.
(чотириста вісімдесят дві тисячі сімсот вісімдесят
дві грн. 00 коп.)
у т.ч. ПДВ: 80 463,67 грн.
(вісімдесят тисяч чотириста шістдесят три грн. 67
коп.)

Відкриті
торги

вересень

Відкриті
торги

липень

Відкриті
торги

вересень

Відкриті
торги

лютий

377 040,00 грн.
30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне
обладнання для офсетного друку
(картриджі для БФП)

22450000-9 Друкована продукція з елементами
захисту (голографічна продукція під умовною
назвою "Центр-2")

2210

(триста сімдесят сім тисяч сорок грн. 00 коп.)
у т.ч. ПДВ: 62 840,00 грн.
(шістдесят дві тисячі вісімсот сорок грн. 00 коп.)
108 000,00 грн.
( сто вісім тисяч грн. 00 коп.)

2210

у т.ч.ПДВ: 18 000,00 грн.
(вісімнадцять тисяч грн. 00 коп.)
40 000,00 грн.

22450000-9 Друкована продукція з елементами
захисту (кольорові зошити )

( сорок тисяч грн. 00 коп.)
2210

у т.ч.ПДВ: 6 666,67 грн.
(шість тисяч шістсот шістдеят шість грн. 67 коп.)
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