
Річний план закупівель на 2020 рік (із змінами) 
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 

30230000-0 Комп'ютерне обладнання 
(флеш-накопичувачі) 

2210 
(з/ф) 

405 000,00 грн. 

(чотириста п'ять тисяч грн. 00 коп.) 

у т. ч. ПДВ: 67 500,00 грн. 
Відкриті торги січень 

22450000-9 Друкована продукція з елементами 
захисту 

(бланки відповідей) 

2210 
(з/ф) 

110 000,00 грн. 

(сто десять тисяч грн. 00 коп.) 

у т. ч. ПДВ: 18 333,33 грн. 

Відкриті торги лютий 

30230000-0 Комп'ютерне обладнання 
(комплектуючі для ПК) 

2210 
(з/ф) 

103 000,00 грн. 

(сто три тисячі грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 17 166,67 грн. 

Відкриті торги липень 

79710000-4 Охоронні послуги 
Лот 1 - Послуги з охорони об'єктів 

Лот 2 - Спостереження та обслуговування 
сигналізації на об'єкті Замовника (Київська обл., 

м. Бровари, вул. Незалежності, 14 Б) 
Лот 3 - Спостереження за станом засобів 

сигналізації, що встановлені на об'єкті Замовника 
та їх технічне обслуговування (м. Харків, пл. 

Свободи, 6) 

5 016 452,88 грн. 

(пять мільйонів шістнадцять тисяч чотириста п'ятдесят дві 
грн. 88 коп.) 

у т. ч. ПДВ: 836 075,48 грн. 
у т. ч.: 

79710000-4 Охоронні послуги 
Лот 1 - Послуги з охорони об'єктів 

Лот 2 - Спостереження та обслуговування 
сигналізації на об'єкті Замовника (Київська обл., 

м. Бровари, вул. Незалежності, 14 Б) 
Лот 3 - Спостереження за станом засобів 

сигналізації, що встановлені на об'єкті Замовника 
та їх технічне обслуговування (м. Харків, пл. 

Свободи, 6) 

2240 
(з/ф) 

Лот 1 -4969 200,00 грн. 

(чотри мільйони дев'ятсот шістдесят дев'ять тисяч двісті 
грн. 00 коп.) 

у т. ч. ПДВ: 828 200,00 грн. 

Лот 2-23 280,00 грн. 

(двадцять три тисячі двісті вісімдесят грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 3 880,00 грн. 
Лот 3 - 23 972,88 грн. 

Переговорна 
процедура 
закупівлі 

січень 



(двадцять три тисячі дев'ятсот сімдесят дві грн. 88 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 3 995,48грн. 

30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне 
обладнання для офсетного друку 

(картриджі для принтерів) 

2210 
(з/ф; с/ф) 

200 900,00 грн. 

(двісті тисяч дев'ятсот грн. 00 коп.) 

у т. ч. ПДВ: 34 483,00 грн. 
Відкриті торги вересень 

з/ф -
189 761,60 грн. 

с/ф -
11 138,40грн. 

64110000-0 Поштові послуги (послуги поштового 
зв'язку спеціального призначення (перевезення та 
доставка матеріалів зовнішнього незалежного 

оцінювання, вступних випробувань, 
моніторингового дослідження та незалежного 

тестування педагогічних працівників ) 

2240 
(з/ф; с/ф) 

10 901 799, 60 грн. 

(десять мільйонів дев'ятсот одна тисяча сімсот дев'яносто 
дев'ять грн. 60 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 1 816 966,60 грн. 

Переговорна 
процедура 
закупівлі 

квітень 

з/ф-
10 869 999,60 грн. 

с/ф -
31 800,00 грн. 

55120000-7 Послуги з організації зустрічей і 
конференцій у готелях (послуги щодо організації 
та проведення семінару-практикуму"Створення 
та рецензування тестових завдань " на базі 
готелю) 

2240 
(з/ф) 

251 780,00грн. 

(двісті п'ятдесят одна тисяча сімсот вісімдесят грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 41 963,33 грн. 

Відкриті торги січень 
відмінені 
(протокол 

засідання ТК від 
12.02.2020 №22) 

55120000-7 Послуги з організації зустрічей і 
конференцій у готелях (послуги щодо організації 
та проведення семінару-практикуму"Створення 
та рецензування тестових завдань " на базі 
готелю) 

2240 
(з/ф) 

251 780,00грн. 

(двісті п'ятдесят одна тисяча сімсот вісімдесят грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 41 963,33 грн. 

Відкриті торги лютий відмінені 
(протокол 

засідання ТК від 
02.03.2020 № 32) 

55120000-7 Послуги з організації зустрічей і 
конференцій у готелях (послуги щодо організації 
та проведення семінару-практикуму"Створення 
та рецензування тестових завдань " на базі 
готелю) 

2240 
(з/ф) 

251 780,00грн. 

(двісті п'ятдесят одна тисяча сімсот вісімдесят грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 41 963,33 грн. 

Переговорна 
процедура 
закупівлі 

березень 

55120000-7 Послуги з організації зустрічей і 
конференцій у готелях (послуги щодо організації 
семінару-практикуму "Створення та 
рецензування тестових завдань" на базі готелю ) 

2240 
(з/ф) 

602 350,00 грн. 

(шістсот дві тисячі триста п'ятдесят грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 100 391,67 грн. 

Відкриті торги червень 



42990000-2 Машини спеціального призначення 
різні 

(запасні частини та витратні матеріали для 
друкарського обладнання) 

2210 
(з/ф; с/ф) 

2 582 250,40 грн. 

(два мільйони п'ятсот вісімдесят дві тисячі двісті п'ятдесят 
грн. 40 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 430 375,07 грн. 

Відкриті торги липень 

Відмінені 
06.08.2020 

з/ф -
2 567 802,00грн. 

с/ф -
14 448,40 грн. 

42990000-2 Машини спеціального призначення 
різні 

(запасні частини та витратні матеріали для 
друкарського обладнання) 

2210 
(з/ф; с/ф) 

2 582 250,40 грн. 

(два мільйони п'ятсот вісімдесят дві тисячі двісті п'ятдесят 
грн. 40 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 430 375,07грн. 

Відкриті торги серпень 
з/ф-

2 567 802,00 грн. 
с/ф -

14 448,40 грн. 

42990000-2 Машини спеціального призначення 
різні 

(запасні частини та витратні матеріали для 
друкарського обладнання) 

2210 
(з/ф; с/ф) 

1 405 000,00 грн. 

(один мільйон чотиритса п'ять тисяч грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 234 166,67 грн. 

Відкриті торги жовтень 
з/ф-

1 032 956,80 грн. 
с/ф -

372 043,20 грн. 

22450000-9 Друкована продукція з елементами 
захисту 

(бланки відповідей) 

2210 
(з/ф) 

1 025 000,00 грн. 
(один мільйон двадцять п'ять тисяч грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 170 833,34 грн. 
Відкриті торги жовтень 

22450000-9 Друкована продукція з елементами 
захисту (голографічна продукція під умовною 

назвою "Центр-2" ) 

2210 
(з/ф) 

200 000,00 грн. 
(двісті тисяч грн. 00 коп.) 

у т.ч.ПДВ: 33 333,33 грн. 
Відкриті торги вересень 

відмінені (подання 
для участі менше 

2-х тендерних 
пропозицій) 

22450000-9 Друкована продукція з елементами 
захисту (голографічна продукція під умовною 

назвою "Центр-2") 

2210 
(з/ф) 

200 000,00 грн. 
(двісті тисяч грн. 00 коп.) 

у т. ч.ПДВ: 33 333,33 грн. 
Відкриті торги вересень 

відмінені (подання 
для участі менше 

2-х тендерних 
пропозицій) 

22450000-9 Друкована продукція з елементами 
захисту (голографічна продукція під умовною 

назвою "Центр-2") 

2210 
(з/ф) 

200 000,00 грн. 
(двісті тисяч грн. 00 коп.) 

у т. ч.ПДВ: 33 333,33 грн. 

Переговорна 
процедура 
закупівлі 

жовтень 

10̂ /ІППЛП_УІ ПппіртипАиооі «ііпіі̂ и ТО ПОЧАТИ ппп ТПП 

1 808 580,00 грн. 
(один мільйон вісімсот вісім тисяч п'ятсот вісімдесят грн.00 

коп.) 
з/ф -

1 8П/І ҐІ^ ПП r-r.li 



сміття (сейф-пакети) (з/ф; с/ф) у т.ч. ПДВ: 301 430,00 грн. 
Відкриті торги вересень 

с/ф -
4 515,00 грн. 

09130000-9 Нафта і дистиляти 
Лот І - Бензин А-95 

Лот 2- Дизельне паливо 
2210 
(з/ф) 

0,00 грн. 

Лот 1-0,00 грн. 

Лот 2-0,00 грн. 

Відкриті торги лютий 

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне 
Лот 1 - Етикетки з клейким шаром 

Лот 2- Штемпельна продукція 
2210 

(з/ф; с/ф) 

484 941,00 грн. 
(чотириста вісімдесят чотири тисячі дев'ятсот сорок одна 

грн. 00 коп.) 

у т. ч. ПДВ: 80 823,50 грн. 
у т. ч.: 

Відкриті торги серпень 

лот 1: 
(з/ф) -

424 441,00 грн.: 
(с/ф) -

3 000,00 грн. 
лот 2: 
з/ф -

56 075,00 грн. 
с/ф-

1425,00 грн. 

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне 
Лот 1 - Етикетки з клейким шаром 

Лот 2- Штемпельна продукція 
2210 

(з/ф; с/ф) 

Лот 1 -427 441,00 грн. 

(чотириста двадцять сім тисяч чотириста сорок одна грн. 00 
коп.) 

у т.ч. ПДВ: 71 240,17 грн. 

Лот 2 - 57 500,00 грн. 
(п'ятдесят сім тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 9 583,33 грн. 

Відкриті торги серпень 

лот 1: 
(з/ф) -

424 441,00 грн.: 
(с/ф) -

3 000,00 грн. 
лот 2: 
з/ф -

56 075,00 грн. 
с/ф-

1425,00 грн. 

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне 
Лот 1 - Витратні матеріали до принтерів для 
друку етикеток Zebra Z-6M та Toshiba B-SX6T 
Лот 2- Витратні матеріали до принтерів для 
друку етикеток Zebra Z-6M та Toshiba B-SX6T 2210 

(з/ф; с/ф) 

329 459,58 грн. 
(триста двадцять дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят 

дев'ять грн.58 коп.) 
у т.ч. ПДВ: 54 909,93 грн. 

у т. ч.: 

Відкриті торги липень 

лот 1: 
з/ф-

226 796,40 грн.: 
с/ф - 632,52 грн: 

лот 2: 
с/ф -102 030,66 

грн. 

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне 
Лот 1 - Витратні матеріали до принтерів для 
друку етикеток Zebra Z-6M та Toshiba B-SX6T 
Лот 2- Витратні матеріали до принтерів для 
друку етикеток Zebra Z-6M та Toshiba B-SX6T 2210 

(з/ф; с/ф) 

Лот 1 -227 428,92 грн. 

(двісті двадцять сім тисяч чотириста двадцять всім грн. 92 
коп.) 

у т.ч. ПДВ: 37 904,82 грн. 

Лот 2- 102 030,66 грн. 

(сто дві тисячі тридцять грн. 66 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 17 005,11 грн. 

Відкриті торги липень 

лот 1: 
з/ф-

226 796,40 грн.: 
с/ф - 632,52 грн: 

лот 2: 
с/ф -102 030,66 

грн. 



30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне 
(витратні матеріали до принтерів для друку 

етикеток) 

2210 
(з/ф;с/ф) 

60 000,00 грн. 

(шістдесят тисяч грн. 00 коп.) 

ут. ч. ПДВ: 10 000,00 грн. 

Відкриті торги жовтень з/ф - 40000,00 грн. 
с/ф - 20000,00 грн 

30230000-0 Комп'ютерне обладнання 
(принтер) 

3110 
(з/ф) 

6200 000,00 грн. 

(шість мільйонів двісті тисяч грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 1 033 333,33 грн. 

Відкриті торги 3 
публікацією 
англійською 

мовою 

травень 

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне 
(картриджі чорнильні) 

2210 
(з/ф; с/ф) 

23 500,00 грн. 
(двадцять три тисячі п'ятсот грн. 00 коп.) 

ут. ч. ПДВ: 3 916,67грн. 
Відкриті торги листопад 

з/ф -
17 625.00 грн. 

с/ф -
5 875,00 грн. 

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне 
(картриджі чорнильні) 

2210 
(з/ф; с/ф) 

23 500,00 грн. 
(двадцять три тисячі п'ятсот грн. 00 коп.) 

ут. ч. ПДВ: 3 916,67грн. 
Відкриті торги жовтень 

з/ф-
17 625,00 грн. 

с/ф -
5 875,00 грн. 

відмінені (подання 
для участі менше 

2-х тендерних 
пропозицій) 

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне 
(офісний папір) 

2210 
(з/ф;с/ф) 

3 160000,00грн. 
(три мільйони сто шістдесят тисяч грн. 00 коп.) 

у т. ч. ПДВ: 526 666,67 грн. 
Відкриті торги квітень 

з/ф-
3 130 000,00 грн. 

с/ф-
30 000,00 грн. 

42990000-2 Машини спеціального призначення 
різні (буклетмейкери) 

3110 
(з/ф) 

4 400 000,00 грн. 
(чотири мільйони чотириста тисяч грн. 00 коп.) 

у т. ч. ПДВ: 733 333,33 грн. 

Відкриті торги 3 
публікацією 
англійською 

мовою 

травень 
Торги відмінені 

23.07.2020 



42990000-2 Машини спеціального призначення 
різні (буклетмейкери) 

3110 
(з/ф) 

4 400 000,00 грн. 
(чотири мільйони чотириста тисяч грн. 00 коп.) 

у т. ч. ПДВ: 733 333,33 грн. 

Відкриті торги 3 
публікацією 
англійською 

мовою 

липень 

22450000-9 Друкована продукція з елементами 
захисту 

(кольорові зошити) 

2210 
(з/ф) 

43 000,00 грн. 

(сорок три тисячі грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 7 166,67 грн. 

Відкриті торги січень 

30230000-0 Комп'ютерне обладнання 
(компакт-диски з коробками для дисків) 

2210 
(з/ф) 

250 000,00 грн. 

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

у т.ч. ПДВ: 41 666,67грн. 

Відкриті торги жовтень 

30230000-0 Комп'ютерне обладнання 
(компакт-диски з коробками для дисків) 

2210 
(з/ф) 

250 000,00 грн. 

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

у т.ч. ПДВ: 41 666,67 грн. 

Відкриті торги жовтень Відмінені 

30230000-0 Комп'ютерне обладнання 
(накопичувані) 

3132 
(с/ф) 

60 000,00 грн (шістдесят тисяч грн. 00 коп.) 
у т.ч. ПДВ: 10 000,00 грн. 

Відкриті торги жовтень 

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя 
різне (канцелярські товари ) 

2210 
(з/ф) 

32 730,00 грн. 
(тридцять дві тисячі сімсот тридцять грн. 00 коп.) 

ут. ч. ПДВ: 5 455,00 грн. 
Відкриті торги жовтень 

30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне 
обладнання для офсетного друку 

2210 
340 000,00 грн. 

(триста сорок тисяч грн. 00 коп.) Відкриті торги серпень з/ф-



(картриджі для БФП) 
(з/ф;с/ф) 

у т.ч. ПДВ: 56 666,67грн. 

300 199,00грн. 
с/ф-

39 801,00 грн. 

19640000-4 Поліетиленові мішки та пакети для 
сміття (пакети для сміття ) 

2210 
(з/ф) 

27 000,00 грн. 
(двадцять сім тисяч грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ:4 500,00 грн. 
Відкриті торги жовтень 

19640000-4 Поліетиленові мішки та пакети для 
сміття (пакети для сміття ) 

2210 
(з/ф) 27 000,00 грн. 

(двадцять сім тисяч грн. 00 коп.) 
у т.ч. ПДВ:4 500,00 грн. 

Відкриті торги жовтень 

відмінені (подання 
для участі менше 

2-х тендерних 
пропозицій) 

19640000-4 Поліетиленові мішки та пакети для 
сміття (пакети для сміття ) 

2210 
(з/ф) 

44 000,00 грн. 
(сорок чотири тисячі грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 7333,33 грн. 

Відкриті торги вересень 

Відмінені 
(відхилення всіх 

тендерних 
пропозицій) 

22210000-5 Газети (Періодичні видання на І 
півріччя 2021 з доставкою) 2210 

(з/ф) 

16 100,00 

(шістнадцять тисяч сто грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля листопад 

22210000-5 Газети (періодичні видання на II 
півріччя 2020 року з доставкою) 

2210 
(с/ф) 

13 177,00 

(тринадцять тисяч сто сімдесят сім грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля 

травень 

Закупівля 
відмінена 

(відхилення всіх 
пропозицій) 

22210000-5 Газети (періодичні видання на II 
півріччя 2020 року з доставкою) 

2210 
(с/ф) 

13 177,00 

(тринадцять тисяч сто сімдесят сім грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля 

червень 

22210000-5 Газети (періодичні видання на II 
півріччя 2020 року з доставкою) 

2210 
(з/ф, с/ф) 

18 311,00 

(вісімнадцять тисяч триста одинадцять грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля 

червень з/ф - 6 565,00 
с/ф - 11 746,00 

22210000-5 Газети (Періодичні видання на І 
півріччя 2021 з доставкою) 

2210 
(з/ф. с/ф) 

20 792,00 

(двадцять тисяч сімсот дев'яносто дві грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля листопад з/ф - 15 541,00 грн. 

с/ф- 5 251.00 грн. 

44420000-0 Будівельні товари (сейфи для 
документів) 

2210 
(с/ф) 

18 504,00 

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

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

червень 

39710000-2 Електричні побутові прилади 
(кондиціонери) 

3110 
(с/ф) 

0,00 
(0 грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля 

травень 



39710000-2 Електричні побутові прилади 
(кондиціонери) 3110 

(с/ф) 
56 370,00 

(п'ятдесят шість тисяч триста сімдесят грн. 00 коп.) 
Спрощена 
закупівля 

липень 

Закупівля 
відмінена 

(відхилення всіх 
пропозицій) 

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

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

Спрощена 
закупівля 

червень 

39830000-9 Продукція для чищення (засоби для 
чищення та миття) 

2210 
(з/ф) 

13 705,00 

(тринадцять тисяч тисяч сімсот п'ять грн. 00 коп.) 
Спрощена 
закупівля 

червень 

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

2210 
(з/ф) 

10 400,00 
(десять тисяч чотириста грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля 

вересень 

72410000-7 Послуги провайдерів (послуги веб-
хостингу) 

2240 
(з/ф) 

21 000,00 

(двадцять одна тисяча грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля 

листопад 

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

2240 
(з/ф) 

28 890,77 

(двадцять вісім тисяч вісімсот дев 'яносто грн. 77 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

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.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

липень 

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

2240 
(з/ф) 

446,07 

(чотириста сорок шість грн. 07 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

червень 

72260000-5 Послуги, пов'язані з програмним 
забезпеченням (технічний супровід та підтримка 
програмного комплексу 1 С-Підприємство) 

2240 
з/ф 27 000,00 

(двадцять сім тисяч грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля 

червень 

2210 180 500,00 Сппоіпена з/ф - 179 500,00 



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

(з/ф; с/ф) 
(сто дев'яносто одна тисяча п'ятсот грн. 00 коп.) 

закупівля 
вересень 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) 

0,00 

Відкриті торги вересень 

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

2240 
(з/ф) 

92 000,00 

(дев'яносто дві тисячі грн. 00 коп.) 
Спрощена 
закупівля 

жовтень 

50320000-4 Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування персональних комп'ютерів 
(послуги з ремонту ПК та ноутбуків) 

2240 
(з/ф) 

35 000,00 грн. 

(тридцять п'ять тисяч грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля 

листопад 

50320000-4 Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування персональних комп'ютерів 
(послуги з ремонту ноутбуків) 

2240 
(з/ф) 

15 000,00 грн. 

(п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля 

жовтень 

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

2240 
(з/ф) 

26 000,00 грн. 

(двадцять шість тисяч грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля 

вересень 

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

2240 
з/ф 

15 240,00 

(п'ятнадцять тисяч двісті сорок грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

липень 

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

2240 
з/ф 

3 436,00 
(три тисячі чотириста тридцять шість грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля 

жовтень 

44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, 
пов'язані з конструкційними матеріалами (плівка 
поліолефінова термоусаджувальна для 
пакувального комплексу КаШ'а.чі) 

2210 
(з/ф, с/ф) 

43 300,00 

(сорок три тисячі триста грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля 

жовтень Відмінені 
з/ф - 39 976,00 грн. 
с/ф - 3 324,00 грн. 

44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, 
ЛЛ1Л 

43 300,00 
Відмінені 

(протокол від 
Т} 1 Г\ 1П1П 1 ч 



нов яіані і конструкційними матеріалами (плівка 
поліолефінова термоусаджувальна для 
пакувального комплексу КаІІЬ'аях) 

ZZ1U 
(з/ф, с/ф) 

(сорок три тисячі триста грн. 00 коп.) 

т р о щ е н а 
закупівля 

жовтень 
iJ.lV.iUiy ЛЇІЧІ ) 

з/ф - 39 976,00 
грн. 

с/ф - 3 324,00 грн. 
44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, 
пов'язані з конструкційними матеріалами (плівка 
поліолефінова термоусаджувальна для 
пакувального комплексу КаІІРаьх) 

2210 
(з/ф, с/ф) 

43 300,00 

(сорок три тисячі триста грн. 00 коп.) 
Спрощена 
закупівля 

листопад 
з/ф - 39 976,00 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) 

14 000,00 

(чотирнадцять тисяч грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля 

жовтень відмінені 
з/ф - 13 300,00 грн. 

с/ф -700,00 грн. 

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

2210 
(з/ф, с/ф) 

14 000,00 

(чотирнадцять тисяч грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля 

жовтень 
з/ф - 13 300,00 грн. 

с/ф -700,00 грн. 

45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні 
роботи (послуги по встановленню систем 
кондиціювання у робочому приміщенні Замовника) 

2240 
с/ф 

45 270,04 

(сорок п'ять тисяч двісті сімдесят грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

листопад 

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

19 000,00 

(дев'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля 

жовтень з/ф - 18 716,80 грн. 
с/ф - 283,20 грн. 

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

15 000,00 

(п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля 

жовтень 
Відмінені 

з/ф - 14 716.80 грн. 
с/ф - 283,20 грн. 

44420000-0 Будівельні товари (клейка стрічка) 
2210 

(з/ф, с/ф) 

15 000,00 

(п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля 

вересень 

з/ф - 14 716,80 грн. 
с/ф - 283,20 грн. 

Відмінені 
(протокол від 

12.10.2020 №210) 
44420000-0 Будівельні товари (клейка стрічка 
пакувальна) 2210 

(з/ф, с/ф) 
0,00 Спрощена 

закупівля 
жовтень 

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

2240 
(з/ф) 

4 300,00 

(чотири тисячі триста грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

листопад 



48310000-4 Пакети прог рамного забезпечення для 
створення документів (примірник комп 'ютерної 
програми «M.E.Doc» ) 

2240 
(с/ф) 

5 000,00 

(п'ять тисяч грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

листопад 

31430000-9 Електричні акумулятори 
(акумулятори дляДБЖ) 

2210 
(з/ф) 

100000,00 

(сто тисяч грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля 

липень 

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

2240 
(з/ф) 

21 523,62 

(двадцять одна тисяча п'ятсот двадцять три грн. 62 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

грудень 

48980000-1 Мови та засоби програмування 
(Програмне забезпечення DeveloperExpress 
UNIVERSAL Subscription) 

2240 
(з/ф) 

20 000,00 

(двадцять тисяч грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

травень 

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

2240 
(з/ф) 

8 000,00 

(вісім тисяч грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

серпень 

38650000-6 Фотографічне обладнання 
(фотокамера ) 

3110 
(с/ф) 

ЗО 000,00 

(тридцять тисяч грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля 

жовтень 

32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне 
обладнання (відео енкодер ) 

3110 
(с/ф) 

25 000,00 

(двадцять п'ять тисяч грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля жовтень 

32340000-8 Мікрофони та гучномовці (мікшерний 
аудіо пульт ) 

3110 
(с/ф) 

8 000,00 
(вісім тисяч грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля 

жовтень 

32550000-3 Телефонне обладнання (комплектуючі 
для міні АТС) 

2210 
(з/ф) 

5 000,00 

(п'ять тисяч грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

жовтень 

50730000-1 Послуги з ремонту і технічного 2240 
1 500,00 

Договір про 
закупівлю. 



обслуговування охолоджувальних установок 
(послуги з ремонту кондиціонера) (з/ф) (одна тисяча п'ятсот грн. 00 коп.) 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

травень 

33740000-9 Засоби для догляду за руками та 
нігтями (дезінфікуючі засоби для рук) 

2210 
(з/ф) 

5 130,00 

(п 'ять тисяч сто тридцять грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

травень 

33740000-9 Засоби для догляду за руками та 
нігтями (дезінфікуючі засоби для рук) 

2210 
(з/ф) 

12 650,00 

(дванадцять тисяч шістсот п 'ятдесят грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

травень 

24450000-3 - Агрохімічна продукція (дезінфікуючі 
засоби) 

2210 
(з/ф) 

3 600,00 

(три тисячі шістсот грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

травень 

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

2240 
(з/ф) 

3 360,00 

(три тисячі триста шістдесят грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

червень 

31530000-0 Частини до світильників та 
освітлювального обладнання (світлодіодні та 
люмінесцентні лампи) 

2210 
(з/ф) 

4 116,00 

(чотри тисячі сто шістнадцять грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

червень 

39220000-0 — Кухонне приладдя, товари для дому 
та господарства і приладдя для закладів 
громадського харчування (губки та серветки для 
прибирання) 

2210 
(з/ф) 

2 080,20 

(дві тисячі вісімдесят грн. 20 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

червень 

22850000-3: Швидкозшивачі та супутнє приладдя 
(теки архівні економні) 

2210 
(з/ф) 

9 975,00 

(дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

липень 

31430000-9 Електричні акумулятори 
(акумулятори ЯАЮ-контролера) 2210 

(з/ф) 
12 000,00 

(дванадцять тисяч грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля 

липень 



30230000-0: Комп'ютерне обладнання 
(периферійне обладнання для ПК) 2210 

(з/ф) 

25 605,00 

(двадцять п'ять тисяч шістсот п'ять грн. 00 коп.) 
Відкриті торги липень 

Торги відмінені 
31.07.2020 

30230000-0: Комп'ютерне обладнання 
(периферійне обладнання для ПК) 

2210 
(з/ф) 

25 606.00 

(двадцять п'ять тисяч шістсот шість грн. 00 коп.) 
Відкриті торги липень 

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

2210 
(з/ф) 

14 280,12 

(чотирнадцять тисяч двісті вісімдесят грн. 12коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

липень 

80570000-0 -Послуги з професійної підготовки у 
сфері підвищення кваліфікації (освітня послуга з 

підвищення кваліфікації) 

2282 
(с/ф) 

6 240,00 

(шість тисяч двісті сорок грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

липень 

39710000-2 Електричні побутові прилади (Лот 1 -
кондиціонер (місце поставки: 01135, м. Київ, вул. 
Вячеслава Чорновола, 24) : Лот 2- кондиціонери ( 
місце поставки: 04053, м.Київ, вул. Володимира 

Винниченка,5) 

3110 
(с/ф) 

56 370,00 
(п'ятдесят шість тисяч триста сімдесят грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля 

липень 

Закупівля 
відмінена 

(відхилення всіх 
пропозицій) 

39710000-2 Електричні побутові прилади (Лот 1 -
кондиціонер (місце поставки: 01135, м. Київ, вул. 
Вячеслава Чорновола, 24) : Лот 2- кондиціонери ( 
місце поставки: 04053, м.Київ, вул. Володимира 

Винниченка,5) 

3110 
(с/ф) Лот 1- 31 550,00 

( тридцять одна тисяча пятсот п'ятдесят грн. 00 коп.) 

Лот 2- 24 820,00 

(двадцять чотири тисячі вісімсот двадцять грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля 

липень 

Закупівля 
відмінена 

(відхилення всіх 
пропозицій) 

79410000-1 «Консультаційні послуги з питань 
підприємницької діяльності та управління» 

(послуги з оцінки майна) 

2240 
(з/ф) 

5 000,00 
(п'ять тисяч грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

липень 

72410000-7: Послуги провайдерів (Надання 
доступу до мережі інтернет за адресою Замовника: 

вул. В. Винниченка, 5, м. Київ) 

2240 
(с/ф) 

3 500,00 
(три тисячі п'ятсот грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

липень 



80520000-5 Навчальні засоби (Інформаційно-
консультаційні послуги у вигляді вебінару-

практикуму на тему "Податкова реформа-2020") 
2240 
(с/ф) 

1100,00 
(одна тисяча сто грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

серпень 

39710000-2 Електричні побутові прилади (Лот 1 -
кондиціонер (місце поставки: 01135, м. Київ, вул. 
Вячеслава Чорновола, 24) ; Лот 2- кондиціонери 
(місце поставки: 04053, м.Київ, вул. Володимира 

Винниченка.5) 

3110 
(с/ф) 

173 970,00 
(сто сімдесят три тисячі дев'ятсот сімдесят грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля 

серпень 

39710000-2 Електричні побутові прилади (Лот 1 -
кондиціонер (місце поставки: 01135, м. Київ, вул. 
Вячеслава Чорновола, 24) ; Лот 2- кондиціонери 
(місце поставки: 04053, м.Київ, вул. Володимира 

Винниченка.5) 

3110 
(с/ф) Лот 1- 31 550,00 

(тридцять одна тисяча п'ятсот п'ятдесят грн. 00 коп.) 

Лот 2- 142 420,00 
(сто сорок дві тисячі чотириста двадцять грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля 

серпень 

39710000-2 Електричні побутові прилади (Лот 1 -
кондиціонер (місце поставки: 01135, м. Київ, вул. 
Вячеслава Чорновола, 24) : Лот 2- кондиціонери 
(місце поставки: 04053, м.Київ, вул. Володимира 

Винниченка,5) 

3110 
(с/ф) 

173 970,00 
(сто сімдесят три тисячі дев'ятсот сімдесят грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля 

серпень 
Закупівля 
відмінена 
27.08.2020 

39710000-2 Електричні побутові прилади (Лот 1 -
кондиціонер (місце поставки: 01135, м. Київ, вул. 
Вячеслава Чорновола, 24) : Лот 2- кондиціонери 
(місце поставки: 04053, м.Київ, вул. Володимира 

Винниченка,5) 

3110 
(с/ф) Лот 1-31 550,00 

(тридцять одна тисяча п'ятсот п'ятдесят грн. 00 коп.) 

Лот 2- 142 420,00 
(сто сорок дві тисячі чотириста двадцять грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля 

серпень 
Закупівля 
відмінена 
27.08.2020 

90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі 
сміттям (Послуги, пов'язані з організацією 

знищення відходів) 

2240 
(з/ф) 

739,62 
(сімсот тридцять дев'ять грн. 62 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

серпень 

32420000-3 - Мережеве обладнання 
(міжмережевий екран) 

3110 
(с/ф) 

26 000,00 

(двадцять шість тисяч грн. 00 коп.) 
Спрощена 
закупівля 

серпень 



80520000-5 Навчальні засоби (послуги з 
проведення навчального семінару "Формуємо 
умови тендерної документації та проекту 

договору - 2020") 

2240 
(с/ф) 

3 900,00 
(три тисячі дев'ятсот грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

серпень 

30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне 
обладнання для офсетного друку 

(запчастини та витратні матеріали для БФП) 

2240 
(з/ф) 

97 041,00 
(дев'яносто сім тисяч сорок одна грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ: 
16 173, 50 грн. 

Відкриті торги вересень 

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

2240 
(з/ф) 

0,00 
Спрощена 
закупівля 

вересень 

72260000-5 Послуги, пов'язані з програмним 
забезпеченням (послуги з постачання та 
впровадження програмного забезпечення для 
ведення бухгалтерського обліку) 

2240 
з/ф 

199 990,00 
(сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто грн. 00 

коп) у т. ч. ПДВ: 
33 331,67 грн. 

Відкриті торги вересень 

50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт 
офісної техніки (послуги з ремонту промислового 
принтеру баркодів Zebra Z-6M) 

2240 
(з/ф) 

24 000,00 грн. 

(двадцять чотири тисячі грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля 

жовтень 

33140000-3 Медичні матеріали (маски медичні 
тришарові) 

2210 
з/ф 

9 2 75,00 

(дев 'ять тисяч двісті сімдесят п 'ять грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

вересень 

50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт 
офісної техніки (послуги з ремонту промислового 
принтеру баркодів Zebra Z-6M) 

2240 
(з/ф) 

24 000,00 грн. 

(двадцять чотири тисячі грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля 

вересень 
відмінені 

(протокол № 
188 від 30.09.2020) 

80310000-0 Послуги у сфері освіти для 
молоді 
Лот 1 - Послуги з організації та проведення 

1 620 796,50грн. 



спеціально організованої сессії єдиного 
вступного іспиту з іноземної мови (регіон 
обслуговування Вінницького РЦОЯО) 

Лот 2- Послуги з організації та проведення 
спеціально організованої сессії єдиного 
вступного іспиту з іноземної мови (регіон 
обслуговування Дніпропетровського РЦОЯО) 
Лот 3 - Послуги з організації та проведення 
спеціально організованої сессії єдиного 
вступного іспиту з іноземної мови (регіон 
обслуговування Донецького РЦОЯО) 
Лот 4 - Послуги з організації та проведення 
спеціально організованої сессії єдиного 
вступного іспиту з іноземної мови (регіон 
обслуговування Івано-Франківського РЦОЯО) 
Лот 5 - Послуги з організації та проведення 
спеціально організованої сессії єдиного 
вступного іспиту з іноземної мови (регіон 
обслуговування Київського РЦОЯО) 
Лот 6 - Послуги з організації та проведення 
спеціально організованої сессії єдиного 
вступного іспиту з іноземної мови (регіон 
обслуговування Львівського РЦОЯО) 
Лот 7 - Послуги з організації та проведення 
спеціально організованої сессії єдиного 
вступного іспиту з іноземної мови (регіон 
обслуговування Одеського РЦОЯО) 
Лот 8 - Послуги з організації та проведення 
спеціально організованої сессії єдиного 
вступного іспиту з іноземної мови (регіон 
обслуговування Харківського РЦОЯО) 
Лот 9 - Послуги з організації та проведення 
спеціально організованої сессії єдиного 
вступного іспиту з іноземної мови (регіон 
обслуговування Херсонського РЦОЯО) 

2240 
(с/ф) 

(один мільйон шіствот двадцять тисяч сімсот дев'яносто 
шість грн. 50 коп.) 

ут.ч. ПДВ: 
270 132,75 грн. 

у т. ч.: 

Переговорна 
процедура 
закупівлі 

жовтень 

спеціально організованої сессії єдиного 
вступного іспиту з іноземної мови (регіон 
обслуговування Вінницького РЦОЯО) 

Лот 2- Послуги з організації та проведення 
спеціально організованої сессії єдиного 
вступного іспиту з іноземної мови (регіон 
обслуговування Дніпропетровського РЦОЯО) 
Лот 3 - Послуги з організації та проведення 
спеціально організованої сессії єдиного 
вступного іспиту з іноземної мови (регіон 
обслуговування Донецького РЦОЯО) 
Лот 4 - Послуги з організації та проведення 
спеціально організованої сессії єдиного 
вступного іспиту з іноземної мови (регіон 
обслуговування Івано-Франківського РЦОЯО) 
Лот 5 - Послуги з організації та проведення 
спеціально організованої сессії єдиного 
вступного іспиту з іноземної мови (регіон 
обслуговування Київського РЦОЯО) 
Лот 6 - Послуги з організації та проведення 
спеціально організованої сессії єдиного 
вступного іспиту з іноземної мови (регіон 
обслуговування Львівського РЦОЯО) 
Лот 7 - Послуги з організації та проведення 
спеціально організованої сессії єдиного 
вступного іспиту з іноземної мови (регіон 
обслуговування Одеського РЦОЯО) 
Лот 8 - Послуги з організації та проведення 
спеціально організованої сессії єдиного 
вступного іспиту з іноземної мови (регіон 
обслуговування Харківського РЦОЯО) 
Лот 9 - Послуги з організації та проведення 
спеціально організованої сессії єдиного 
вступного іспиту з іноземної мови (регіон 
обслуговування Херсонського РЦОЯО) 

2240 
(с/ф) 

Лот 1- 126 528,00 грн. 
(сто двадцять шість тисяч п'ятсот двадцять вісім грн. 00 

коп.) 
ут.ч. ПДВ: 21 088,00грн. 

Лот 2-219 126,00 грн. 

(двісті дев'ятнадцять тисяч сто двадцять шість грн. 00 коп.) 
ут.ч. ПДВ: 

36 521,00 грн. 
ЛотЗ- 112 798,20грн. 

(сто дванадцять тисяч сімсот дев'яносто вісім грн. 20 коп.) 
ут.ч. ПДВ: 18 799,70грн. 

Лот 4 -107 901,00 грн. (сто сім тисяч дев'ятсот одна грн. 00 
коп.) 

ут.ч. ПДВ: 17 983,50грн. 
Лот 5 - 466 317,00 (чотириста шістдесят шість тисяч 

триста сімнадцять грн. 00 коп.) 
ут. ч. ПДВ: 77 719,50 грн. 

Лот 6 - 143 715,00 (сто сорок три тисячі сімсот п'ятнадцять 
грн. 00 коп.) 

у т. ч. ПДВ: 23 952,50 грн. 
Лот 7 - 137 610,00 грн. (сто тридцять сім тисяч шістсот 

десять грн. 00 коп.) 
ут.ч. ПДВ: 22 935,00грн. 

Лот 8 - 222 879,30 грн. (двісті двадцять дві тисячі вісімсот 
сімдесят дев'ять грн. ЗО коп. ) 

ут.ч. ПДВ: 37 146,55 грн. 
Лот 9-83 922,00 грн. (вісімдесят три тисячі дев'ятсот 

двадцять дві грн. 00 коп.) 
ут.ч. ПДВ: 13 987,00грн. 

Переговорна 
процедура 
закупівлі 

жовтень 

30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна 
частина) (ноутбуки) 

3110 
(с/ф) 

87 724,00 грн. 

(вісімдесят сім тисяч сімсот двадцять чотири грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля 

вересень 



32330000-5 Апаратура для запису та відтворення 
аудіо- та відеоматеріалу (професійна відеокамера ) 

3110 
(с/ф) 

33 198,00 грн. 

(тридцять три тисячі сто дев 'яносто вісім грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

вересень 

32220000-1 Телевізійна передавальна апаратура 
без приймальних пристроїв (відеостример) 

3110 
(с/ф) 

36 684,00 грн. 

(тридцять шість тисяч шістсот вісімдесят чотири грн. 00 
коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

вересень 

32340000-8 Мікрофони та гучномовці 
(бездротова радіосистема та мікрофон ) 

2210; 3110 
(с/ф) 

11 940,00 грн. 

(одинадцять тисяч дев 'ятсот сорок грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

вересень 

2210-
4 329,00 грн. 

3110 — 
7 611,00 грн 

55120000-7 Послуги з організації зустрічей і 
конференцій у готелях (послуги з тимчасового 
користування конференц-залою) 

2240 
(с/ф) 

4 600,00 грн. 

(чотири тисячі шістсот грн 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

вересень 

34110000-1 Легкові автомобілі (легковий 
автомобіль RENAULTDOKKER Expression 
(або еквівалент) 

3110 
(з/ф) 

542 260,00 грн. 

(п'ятсот сорок дві тисячі двісті шістдесят грн. 00 коп.) 
у т.ч. ПДВ: 

90 376,67 грн. 

Відкриті торги вересень 

72220000-3 Консультаційні послуги з питань 
систем та з технічних питань (послуги щодо 
модернізації КСЗІ ITC УЦОЯОу зв 'язку із 
переходом на нове програмне забезпечення та 
проведення додаткової експертизи у зв 'язку із 
закінченням строку дії атестата відповідності 
КСЗІ ITC веб-сайту УЦОЯО) 

2240 
(з/ф) 

300 000,00 грн. 

(триста тисяч грн. 00 коп.) 
у т.ч. ПДВ: 

50 000,00 грн. 

Відкриті торги жовтень 

45440000-3 Фарбування та скління (послуги із 
заміни склопакета у приміщенні Українського 

центру оцінювання якості освіти (кімната № 351), 
яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. 

Володимира Винниченка. 5 

2240 
(с/ф) 

1 610,00 грн. 
(одна тисяча шістсот десять грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

жовтень 



80520000-5 Навчальні засоби (інформаційно-
консультаційні послуги у вигляді онлайн-

конференції) 
2240 
(с/ф) 

2 600,00 
(дві тисячі шістсот грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

жовтень 

44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, 
пов'язані з конструкційними матеріалами (Стрейч-
гиіівка для ручного пакування) 

2210 
(з/ф) 

2 200,00 

(дві тисячі двісті грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля 

жовтень 

44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, 
пов'язані з конструкційними матеріалами (Стрейч-
плівка для ручного пакування) 

2210 
(з/ф) 

2 200,00 

(дві тисячі двісті грн. 00 коп.) 

Спрощена 
закупівля 

жовтень Відмінені 

48440000-4 Пакети програмного забезпечення для 
фінансового аналізу та бухгалтерського обліку 
(примірник комп 'ютерної програми «М.Е.Вос» 
(Модуль «Звітність», модуль «Облік ПДВ», 
модуль «Документообіг», модуль «Інтеграція з 
обліковими системами»)) 

2240 
(з/ф) 

9 300,00 
(дев'ять тисяч триста грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

жовтень 
з/ф - 4 300,00 
с/ф - 5 000,00 

90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі 
сміттям (Послуги, пов 'язані з організацією 
знищення відходів) 

2240 
(з/ф) 

4 651,20 
(чотири тисячі шістсот п 'ятдесят одна грн. 20 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

жовтень 

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) 

2 600,00 
(дві тисячі шістсот грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

жовтень 

32550000-3 — Телефонне обладнання (комплект 
відводом офона) 

2210 
(з/ф) 

2 755,00 
(дві тисячі сімсот п'ятдесят п'ять грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

листопад 

42970000-6 Частини посудомийних машин та 
машин для чищення, наповнювання, пакування чи 
обгортання (комплектуючі до пакувального 
комплексу КаІІЕаяя Ііпіуегяа 400) 

2210 
(з/ф) 

39 780,00 
(тридцять дев 'ять тисяч сімсот вісімдесят грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

листопад 



90510000-5: Утилізація/видалення сміття та 
поводження зі сміттям (послуги із знищення 
відходів) 

2240 
(з/ф) 

1 050,00 
(одна тисяча п 'ятдесят грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

листопад 

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

2240 
(з/ф) 

5 000,00 
(п'ять тисяч грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

листопад 

90510000-5: Утилізація/видалення сміття та 
поводження зі сміттям (послуги по знищенню 
Відходів (механічна, фізико-хімічна, біологічна 
або інша обробка та розміщення (захоронения) 
Відходів у спеціально визначених місцях)) 

2240 
(з/ф) 

374,00 
(триста сімдесят чотири грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

листопад 

33740000-9: Засоби для догляду за руками та 
нігтями (Дезінфікуючі засоби для рук) 

2210 
(з/ф) 

20 475,00 

(двадцять тисяч чотириста сімдесят п'ять грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

листопад 

90510000-5: Утилізація/видалення сміття та 
поводження зі сміттям (послуги по знищенню 
Відходів (механічна, фізико-хімічна. біологічна 
або інша обробка та розміщення (захоронения) 
Відходів у спеціально визначених місцях)) 

2240 
(з/ф) 

280,50 
(двісті вісімдесят грн. 50 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

листопад 

39810000-3 Ароматизатори та воски (освіжувач 
повітря) 

2210 
(з/ф) 

4 500,00 
(чотири тисячі п 'ятсот грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

листопад 

39520000-3 Готові текстильні вироби (серветки 
для прибирання) 

2210 
(з/ф) 

1 753,20 
(одна тисяча сімсот п'ятдесят три грн. 20 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

листопад 

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

2210 
(з/ф) 

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

Спрощена 
закупівля 

листопад 

ЛЛ 1 А п Л/І/1 ҐЇҐ\ 



л^олииии-у - продукція для чищення (засоои оля 
чищення та миття) 

ZZ1U 
(з/ф) 

у ^ии,ии 
(дев'ять тисяч двісті грн. 00 коп.) 

спрощена 
закупівля 

листопад 

45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні 
роботи (послуги по встановленню системи 
кондиціювання у робочому приміщенні Замовника) 

2240 
(с/ф) 

2 200,00 
(дві тисячі двісті грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

листопад 

45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні 
роботи (послуги по встановленню системи 
кондиціювання у робочому приміщенні Замовника) 

2240 
(с/ф) 

2 500,00 
(дві тисячі п'ятсот грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

листопад 

33740000-9 - Засоби для догляду за руками та 
нігтями (Дезінфікуючі засоби для рук) 

2210 
(з/ф) 

20 900,00 
(двадцять тисяч дев'ятсот грн. 00 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

листопад 
Закупівля по 
COVID 2019 

45310000-3 - Електромонтажні роботи (послуги з 
поточного ремонту у приміщенні Українського 
центру оцінювання якості освіти, яке 
знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимира 
Винниченка, 5) 

2240 
(с/ф) 

3 7 062,34 
(тридцять сім тисяч шістдесят дві грн. 34 коп.) 

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ 

грудень 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 01.12.2020 № 291 

Голова тендерного комітету 

Секретар тендерного комітету 

Латанський Р. О. 

Лизун Н. М. 


