
Додаток до річного плану закупівель на 2020 рік (зі змінами) 
Українського центру оцінювання якості освіти (код за ЄДРПОУ 34187201) 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 
(для 

бюджетни 
х коштів) 

Очікувана вартість предмета закупівлі, грн., з ПДВ 
Процедур 

а 
закупівлі 

Орієнтов 
ний 

початок 
проведенн 

я 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

09310000-5 Електрична енергія (постачання електроенергії) 2273 
(з/ф) 

154 000,00 

(сто п'ятдесят чотири тисячі грн. 00 коп.) січень 

22210000-5 Газети (передплата періодичних видань) 2210 
(с/ф) 

13 627,08 

(тринадцять тисяч шістсот двадцять сім грн. 08 коп.) 
листопад 

22210000-5 Газети (передплата періодичних видань) 2210 
(з/ф) 

ІЗ 085.66 

(тринадцять тисяч вісімдесят п'ять грн. 66 коп.) 
березень 

22210000-5 Газети (передплата періодичних видань) 2210 
(з/ф) 

16 636,37 

(шістнадцять тисяч шістсот тридцять шість грн. 37 коп.) 
квітень 

22210000-5 Газети (передплата періодичних видань) 2210 
(з/ф. с/ф) 

17 6 74,89 

(сімнадцять тисяч шістсот сімдесят чотири грн. 89 коп.) 
листопад 

з/ф - 6 378.97 
грн. 

с/ф - 11 295.92 
грн. 

44420000-0 Будівельні товари (сейфи для документів) 2210 
(с/ф) 

18 504,00 

(вісімнадцять тисяч п'ятсот чотири грн.00 коп.) 
квітень 

39710000-2 Електричні побутові прилади (кондиціонери) 3110 
(с/ф) 

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

39710000-2 Електричні побутові прилади (кондиціонери) 3110 
(с/ф) 

10 000,00 
(десять тисяч грн. 00 коп.) травень 

32420000-3 Мережеве обладнання (комутатор ) 2210 
(з/ф) 

3 600,00 
(три тисячі шістсот грн. 00 коп.) 

березень 

39830000-9 Продукція для чищення (чистячі та миючі засоби) 2210 
(з/ф) 

20 000,00 

(двадцять тисяч грн. 00 коп.) 
квітень 

33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки (паперові 
рушники та туалетний папір) 2210 

(з/ф) 
14 000,00 

(чотирнадцять тисяч грн. 00 коп.) квітень 

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 
(п'ятнадцять тисяч шістсот грн. 00 коп.) січень 

з/ф-
11 741,00 грн. 

с/ф-
3 859,00 грн. 

72410000-7 Послуги провайдерів (надання доступу до мережі інтернет за адресою 
Замовника: вул. В. Винниченка, 5, м. Київ) 

2240 
(з/ф) 

14 400, 00 

(чотирнадцять тисяч чотириста грн. 00 коп.) 
січень 



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

2240 
(з/ф) 

5 040,00 

(п'ять тисяч сорок грн.00 коп.) 
січень 

72410000-7 Послуги провайдерів (надання доступу до мережі інтернет) 
2240 
(з/ф) 

13 000,00 
(тринадцять тисяч грн. 00 коп.) січень 

72410000-7 Послуги провайдерів (послуги веб-хостингу) 2240 
(з/ф) 

21 000,00 
(двадцять одна тисяча грн. 00 коп.) листопад 

72410000-7 Послуги провайдерів (телекомунікаційні послуги за адресою Замовника: 
вул. Добровольського, 1 м. Слов'янськ) 

2240 
(з/ф) 

7 800,00 
(сім тисяч вісімсот грн. 00 коп.) січень 

72250000-2 Послуги, пов'язані із системами та підтримкою (послуги з розміщення 
обладнання на технічному майданчику та захист від 1)])оН-атак) 2240 

(з/ф) 
155 847,00 

(сто п'ятдесят п'ять тисяч вісімсот сорок сім грн.00 коп.) 

лютий 

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

196 080,00 
(сто дев'яносто шість тисяч вісімдесят грн. 00 коп.) січень 

66510000-8 Страхові послуги (страхування орендованого майна: приміщення за 
адресою: м. Київ, вул. В. Винниченка, 5) 

2240 
(з/ф) 

451,87 
(чотириста п'ятдесят одна грн. 87 коп.) 

вересень 

66510000-8 Страхові послуги (страхування орендованого майна: приміщення за 
адресою: Донецька обл.. м. Слов'янськ, вул. Добровольського, 1) 

2240 
(з/ф) 

214,50 

(двісті чотирнадцять грн. 50 коп.) 
липень 

66510000-8 Страхові послуги (страхування орендованого майна: приміщення за 
адресою: м. Харків, майдан Свободи, 6) 

2240 
(з/ф) 

267,63 

(двісті шістдесят сім грн. 63 коп.) 
червень 

66510000-8 Страхові послуги (страхування орендованого майна: приміщення за 
адресою: Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Добровольського, 1) 

2240 
(з/ф) 

216,00 
(двісті шістнадцять грн 00 коп.) 

березень 

66110000-4 Банківські послуги (послуги за розрахунково-касове обслуговування) 
2240 

(з/ф, с/ф) 

6 900,00 

(шість тисяч дев'ятсот грн.00 коп.) 

січень 

з/ф - 5 322,00 
грн. 

с/ф - 1578,00 
грн. 

50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, 
випробувальних і контрольних приладів (послуги з технічного обслуговування 
установок пожежної сигналізації, здійснення цілодобового спостерігання через пульт 
пожежного спостерігання та передача тривожних сповіщень до оперативно-
диспетчерської служби відповідного підрозділу ДСНС України за адресою Замовника: 
м. Київ, вул. Чорновола, 24, м. Київ, вул. В. Винниченка, 5 та Київська обл., м. Бровари, 
вул. Незалежності. 14Б) 

2240 
(з/ф, с/ф) 54 122,76 грн. 

(п 'ятдесят чотири тисячі сто двадцять дві грн. 76 коп.) 

січень з/ф- 52 417,76 
грн. 

с/ф - 1 705.00 
грн. 

50340000-0 Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та 
оптичного обладнання (послуги з технічного обслуговування систем охоронної 
сигналізації, контролю доступу та відео спостереження за адресою Замовника: м. 
Київ, вул. Чорновола, 24 та м. Київ, вул. В. Винниченка,5) 

2240 
(з/ф. с/ф) 

60 310,00 

(шістдесят тисяч триста десять грн. 00 коп.) 

січень 
з/ф-58 410,00 

грн. 
с/ф - 1 900,00 

грн. 

50340000-0 Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та 
оптичного обладнання (послуги з технічного обслуговування систем охоронної 
сигналізації, контролю доступу та відео спостереження за адресою 
Замовника:Київська обл., м. Бровари, вул. Незалежності 14 6) 

2240 
(з/ф, с/ф) 

69816,00 

(шістдесят дев'ять тисяч вісімсот шістнадцять грн. 00 коп.) 

січень 

з/ф-67 616.00 
грн. 

с/ф - 2 200.00 
грн. 



64210000-1 Послуги телефонного зв'язку та передачі даних (послуги міського та 
міжміського телефонного зв'язку (за адресою: вул. Незалежності. 146. м. Бровари. 
Київська обл.) 

2240 
(з/ф) 5 729.95 

(п'ять тисяч сімсот двадцять дев'ять грн. 95 коп) 

січень 

64210000-1 Послуги телефонного зв'язку та передачі даних (послуги міського та 
міжміського телефонного зв'язку (за адресою: вул. В Винниченка. 5, м. Київ) 

2240 
(з/ф; с/ф) 7 ПО3.5і 

(сім тисяч три грн. 53 коп.) 
січень 

з/ф - 4850,53 
грн. 

с/ф-2153,00 
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 

10 809.37 
(десять тисяч вісімсот дев'ять грн. 37 коп.) 

січень 

64210000-1 Послуги телефонного зв'язку та передачі даних (послуги міського та 
міжміського телефонного зв'язку (за адресою: вул. В. Винниченка. 5, м. Київ) 

2240 
з/ф 4 479,15 

(чотири тисячі чотириста сімдесят дев'ять грн. 15 коп.) 
січень 

50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (послуги з 
сервісного та технічного обслуговування друкарського комплексу Осе Уагіо Ргіпі) 

2240 
(з/ф, с/ф) 162 648,00 

(сто шістдесят дві тисячі шістсот сорок вісім грн. 00 коп.) 

лютий 
з/ф - 162 048,00 

грн. 
с/ф - 600,00 

грн. 
72260000-5 Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням (технічний супровід та 
підтримка програмного комплексу І С-Підприємство) 

2240 
з/ф 27 000,00 

(двадцять сім тисяч грн. 00 коп.) 
квітень 

44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску (картонні 
коробки) 2210 

(з/ф; с/ф) 

191 500,00 

(сто дев'яносто одна тисяча п'ятсот грн. 00 коп.) 

березень 

з/ф - 190 500,00 
грн. 

с/ф - 1 000,00 
грн. 

48440000-4 Пакети програмного забезпечення для фінансового аналізу та 
бухгалтерського обліку (програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку) 

2240 
(з/ф) 

150 000,00 

(сто п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) 
липень 

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

2240 
(з/ф) 

120 000,00 

(сто двадцять тисяч грн. 00 коп.) 
жовтень 

50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (технічне обслуговування 
та ремонт ПК та ноутбуків) 

2240 
(з/ф) 

50 000,00 грн. 

(п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) 
березень 

50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (технічне обслуговування 
та ремонт принтерів) 

2240 
(з/ф) 

50 000,00 грн. 

(п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) 
вересень 

50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (заправка та відновлення 
картриджів для друкуючих пристроїв) 

2240 
(з/ф. с/ф) 

40 000,00 

(сорок тисяч грн. 00 коп.) 

лютий 

з/ф - 39 025,00 
грн. 

с/ф - 975.00 
грн. 

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

2240 
(з/ф, с/ф) 

20 200,00 

(двадцять тисяч двісті грн 00 коп.) 

січень 

з/ф - 19 065.00 
грн. 

с/ф - 1 135.00 
грн. 

</сілплп о Г' : —> •-• ЛІ ЛЛ 4 000.00 



оол і ІЛПП/-0 фахові послуги іиоок язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів) з/ф (чотири тисячі грн. 00 коп.) 

лютий 

50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок 
(технічне обслуговування кондиціонерів) 

2240 
з/ф 

21 800,00 

(двадцять одна тисяча вісімсот грн. 00 коп.) 
червень 

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

2240 
з/ф 

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

жовтень 

72260000-5 Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням (продовження ліцензії на 
право користування комп'ютерною програмою " ИСА:7АКОМПРАЙМ") 2240 

(з/ф) 
58 344,00 

(п'ятдесят вісім тисяч триста сорок чотири грн. 00 коп.) 
січень 

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

2275 
(з/ф; с/ф) 

18 356,00 

(вісімнадцять тисяч триста п'ятдесят шість грн.00 коп.) 

січень 

з/ф - 10 580,00 
грн. 

с/ф - 7 776.00 
грн. 

44170000-2 Шити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами 
(плівка поліолефінова термоусаджувальна для пакувального комплексу КаІІРа$$) 

2210 
(з/ф. с/ф) 

29 916,00 

(двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот шістнадцять грн. 00 коп.) 
вересень 

з/ф - 26 592.00 
грн. 

с/ф - 3 324,00 
грн. 

44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами 
(стрічка поліпропіленова) 

2210 
(з/ф. с/ф) 

3 702,00 

(три тисячі сімсот дві грн. 00 коп.) 
вересень 

з/ф - 3 085.00 
грн. 

с/ф-617,00 
грн. 

45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи (послуги по встановленню 
кондиціонерів у робочих приміщеннях Замовника) 

2240 
с/ф 

11 000,00 
(одинадцять тисяч грн. 00 коп.) 

квітень 

44420000-0 Будівельні товари (клейка стрічка з логотипом) 2210 
(з/ф. с/ф) 

4 705,20 

(чотири тисячі сімсот п'ять грн. 20 коп.) 

вересень 

з/ф - 4 497,00 
грн. 

с/ф - 208,20 
грн. 

44420000-0 Будівельні товари (клейка стрічка пакувальна) 2210 
(з/ф, с/ф) 

885,00 

(вісімсот вісімдесят п'ять грн. 00 коп.) 

жовтень 
з/ф-810,00 

грн. 
с/ф - 75,00 грн. 

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

2240 
(з/ф) 

4 356,00 

(чотири тисячі триста п'ятдесят шість грн. 00 коп.) 
січень 

72310000-1 Послуги з обробки даних (послуги з видачі сертифікату відкритого ключа 
підписувача) 

2240 
(з/ф) 

4 300,00 
(чотири тисячі триста грн. 00 коп.) 

листопад 

48310000-4 Пакети програмного забезпечення для створення документів (примірник 
комп ютерної програми «М.Е.Оос» ) 

2240 
(с/ф) 

5 000,00 
(п'ять тисяч грн. 00 коп.) 

листопад 

31430000-9 Електричні акумулятори (акумулятори дляДБЖ) 
2210 
(з/ф) 

100 000,00 
(сто тисяч грн. 00 коп.) 

червень 

19 000,00 



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

2240 
(з/ф) (дев'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) 

листопад 

48730000-4 Пакети програмного забезпечення для забезпечення безпеки (програмна 
продукція 551 УУеЬ 8етег Н'іШсагсі 2 уеагз ) 

2240 
(з/ф) 

ЗО 000,00 

(тридцять тисяч грн. 00 коп.) 
лютий 

48220000-6 Пакети програмного забезпечення для мереж Інтернет та Інтранет 
(Програмне забезпечення для редагування веб-сторінок ) 

2240 
(з/ф) 

5 000,00 
{п'ять тисяч грн. 00 коп.) 

лютий 

48980000-1 Мови та засоби програмування (Програмне забезпечення Ое\е1орегЕхрге$$ 
ШІУЕКБАІ 8иЬзсгірІіоп) 

2240 
(з/ф) 

20 000,00 
(двадцять тисяч грн. 00 коп.) лютий 

50330000-7 Послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання 
(Послуги з технічного обслуговування міні АТС) 

2240 
(з/ф) 

5000,00 

(п'ять тисяч грн. 00 коп.) 
листопад 

38650000-6 Фотографічне обладнання (фотокамера) 3110 
(с/ф) 

ЗО 000,00 

(тридцять тисяч грн. 00 коп.) 
жовтень 

32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (відео енкодер ) 3110 
(с/ф) 

25000,00 
(двадцять п'ять тисяч грн. 00 коп.) 

жовтень 

32340000-8 Мікрофони та гучномовці (мікшерний аудіо пульт ) 3110 
(с/ф) 

8000,00 
(вісім тисяч грн. 00 коп.) 

жовтень 

32550000-3 Телефонне обладнання (комплектуючі для міні АТС) 2210 
(з/ф) 

5000,00 
(п'ять тисяч грн. 00 коп.) жовтень 

44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску (контейнер 
для сміття) 

3110 
(с/ф) 

8000.00 
(вісім тисяч грн. 00 коп.) 

січень 

44190000-8 Конструкційні матеріали різні (цвяхи ) 2210 
(з/ф) 

54,30 
(п'ятдесят чотири тисячі грн. ЗО коп.) 

лютий 

44530000-4 Кріпильні деталі (гвинти, кутики, профілі) 2210 
(з/ф) 

644,34 
(шістсот сорок чотири грн. 34 коп.) 

лютий 

39150000-8 Меблі та приспособи різні (ніжки меблеві) 2210 
(з/ф) 

182,88 
(сто вісмдесят дві грн. 88 коп.) 

лютий 

44410000-7 Вироби для ванної кімнати та кухні (трос сантехнічний, комплект 
арматури для унітазу ) 

2210 
(з/ф) 

740,94 
(сімсот сорок грн. 94 коп.) 

лютий 

39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів 
громадського харчування (швабри, щітки, відра) 

2210 
(з/ф) 

1304,64 
(одна тисяча триста чотири грн. 64 коп.) 

лютий 

44520000-1 Замки, ключі та петлі (євроциліндр для дверей) 2210 
(з/ф) 

1406,10 

(одна тисяча чотириста шість грн. 10 коп.) 
лютий 

31220000-4 Елементи електричних схем (подовжувачі) 2210 
(з/ф) 

2825,10 

(дві тисячі вісімсот двадцять п'ять грн. 10 коп.) 
лютий 

39540000-9 Вироби різні з канату, мотузки, шпагату та сітки (стрічка ЛХЗ) 2210 
(з/ф) 

411,12 

(чотириста одинадцять грн. 12 коп.) 
лютий 



24910000-6 Клеї (клей 11 НА) 
2210 
(з/ф) 

205,92 
(двісті п'ять грн. 92 коп.) 

лютий 

45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (послуги з поточного ремонту кімнат 
№ 2, № 9 та№ 10 у приміщенні Українського центру оцінювання якості освіти, яке 
знаходиться за адресою: вул. В. Чорновола. 24, м Київ) 

2240 
(з/ф) 

61 000,00 

(шістдесят одна тисяча грн. 00 коп.) 
лютий 

80520000-5 Навчальні засоби (інформаційно-консультаційні послуги з підготовки 
користувача системи електронного документообігу АС КОД) 

2240 
(з/ф) 

6 000,00 
(шість тисяч грн. 00 коп.) 

лютий 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 

Голова тендерного комітету 

В. о. секретаря тендерного комітету 

Латанський Р. О. 

Запека С. В. 


