
Конкретна назва предмета 

закупівлі

Коди та назви відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі (за наявності)
Код  КЕКВ

Розмір бюджетного 

призначення  за 

кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6 7

Електрична енергія
ДК «Єдиний закупівельний словник» 

021:2015: 09310000-5 - Електрична енергія
2273 107 300,00

звіт про укладений 

договір

Грудень 2019 Січень 

2020
загальний фонд

Послуги з водопостачання та 

водовідведення

ДК «Єдиний закупівельний словник» 

021:2015: 65110000-7 - Розподіл води
2272 11 900.00

без використання 

електронної системи 

закупівель

Січень 2020 загальний фонд

Страхування приміщення
ДК «Єдиний закупівельний словник» 

021:2015: 66510000-8 - Страхові послуги
2240 23 300.54

без використання 

електронної системи 

закупівель

Травень 2020 загальний фонд

Гаряча вода

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний 

словник» – 09320000-8 – Пара, гаряча вода 

та пов’язана продукція

2271 18 000.00

переговорна 

процедура 

(скорочена)

Січень 2020 загальний фонд

Cупроводження програмного 

забезпечення

ДК «Єдиний закупівельний словник» 

021:2015: 72260000-5 - Послуги, пов’язані з 

програмним забезпеченням

2240 54 000,00
звіт про укладений 

договір
Січень 2020 загальний фонд

Перезарядка вогнегасників

ДК «Єдиний закупівельний словник» 

021:2015: 75250000-3 - Послуги пожежних і 

рятувальних служб

2240 1 995.00

без використання 

електронної системи 

закупівель

Жовтень 2020 загальний фонд

Технічне обслуговування 

системи пожежної сигналізації

ДК «Єдиний закупівельний словник» 

021:2015: 50410000-2 - Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування вимірювальних, 

випробувальних і контрольних приладів 

2240 14 400,00

без використання 

електронної системи 

закупівель

Січень 2020 загальний фонд

Додаток до річного плану закупівель на 2020 рік

Державна бібліотека України для юнацтва, код ЄДРПОУ 02224382



Технічне обслуговування 

систем охоронної сигналізації 

та відеоспостереження

ДК «Єдиний закупівельний словник»  

021:2015: 50340000-0 - Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування аудіовізуального 

та оптичного обладнання

2240 120 000.00
звіт про укладений 

договір
Січень 2020 загальний фонд

Дератизація

ДК «Єдиний закупівельний словник» 

021:2015: 90920000-2 - Послуги із санітарно-

гігієнічної обробки приміщень

2240 7 200.00

без використання 

електронної системи 

закупівель

Січень 2020 загальний фонд

Вивіз твердих та побутових 

відходів

ДК «Єдиний закупівельний словник» 

021:2015: 90510000-5 – Утилізація/видалення 

сміття та поводження зі сміттям

2275 2 100,00

без використання 

електронної системи 

закупівель

Січень 2020 загальний фонд

Папір для друку А4

ДК «Єдиний закупівельний словник» 

021:2015: 30190000-7 - Офісне устаткування 

та приладдя різне

2210 2 580,00

без використання 

електронної системи 

закупівель

Вересень 2020 спеціальний фонд

Стрічка друкувальна

ДК «Єдиний закупівельний словник» 

021:2015: 30100000-0 - Офісні техніка, 

устаткування та приладдя, крім комп’ютерів, 

принтерів та меблів 

2210 15 520.00

без використання 

електронної системи 

закупівель

Вересень 2020 спеціальний фонд

Послуги доступу до мережі 

Інтернет

ДК «Єдиний закупівельний словник» 

021:2015: 72410000-7 - Послуги провайдерів
2240 11 699.00

без використання 

електронної системи 

закупівель

Січень 2020 спеціальний фонд

Телекомунікаційні послуги

ДК «Єдиний закупівельний словник»  

021:2015: 64210000-1 - послуги телефонного 

зв’язку та передачі даних

2240 11 701.00

без використання 

електронної системи 

закупівель

Січень 2020 спеціальний фонд

                                                                  м.п.                                             (прізвище, ініціали)         (підпис)                                                        

         Секретар тендерного комітету                                                              Трубецька О.              ________________________

                                                                                                                      (прізвище, ініціали)         (підпис)   

Затверджено рішенням тендерного комітету від  27.01.2020 р. № 1/20

          Голова тендерного комітету                                                                Г.А. Саприкін    __          _______________________


