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Річний план закупівель на 2020 рік 

Найменування замовника: Державна бібліотека України для юнацтва 

Місцезнаходження замовника: 03127, м. Київ, просп. Голосіївський, 122/1 

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 02224382                                                    

Категорія замовника: юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, зазначені у 
пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» 

 

Назва предмета закупівлі Коди за Єдиним закупівельним 
словником та назви відповідних 
класифікаторів предмета закупівлі 

Розмір бюджетного 
призначення та/або 
очікувана вартість 
предмета закупівлі 

КЕКВ Вид закупівлі Орієнтовний 
початок 
проведення 
закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 

Теплова енергія 

 

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний 
словник» – 09320000-8 – Пара, гаряча 
вода та пов’язана продукція 

428 700.00 2271 переговорна 
процедура 
(скорочена) 

Січень 2020 загальний фонд 

Охоронні послуги ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний 
словник» – 79710000-4 - Охоронні 
послуги 

614 000.00 2240 відкриті торги Січень 2020 загальний фонд 

Електрична енергія ДК «Єдиний закупівельний словник» 
021:2015: 09310000-5 - Електрична 
енергія 

107 300.00 2273 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 

11 900.00 2272 без використання 
електронної системи 
закупівель 

Січень 2020 загальний фонд 

Страхування приміщення ДК «Єдиний закупівельний словник» 
021:2015: 66510000-8 - Страхові 
послуги 

47 484.09 2240 без використання 
електронної системи 
закупівель 

Травень – 
Червень 2020 

загальний фонд 

Гаряча вода ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний 
словник» – 09320000-8 – Пара, гаряча 
вода та пов’язана продукція 

18 000.00 2271 переговорна 
процедура 
(скорочена) 

Січень 2020 загальний фонд 
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Cупроводження 
програмного забезпечення 

ДК «Єдиний закупівельний словник» 
021:2015: 72260000-5 - Послуги, 
пов’язані з програмним 
забезпеченням 

54 000.00 2240 без використання 
електронної системи 
закупівель 

 
Січень 2020 загальний фонд 

Перезарядка вогнегасників ДК «Єдиний закупівельний словник» 
021:2015: 75250000-3 - Послуги 
пожежних і рятувальних служб 

1 995.00 2240 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 

14 400.00 2240 без використання 
електронної системи 
закупівель 

Січень 2020 загальний фонд 

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 

120 000.00 2240 звіт про укладений 
договір 

Січень 2020 загальний фонд 

Дератизація ДК «Єдиний закупівельний словник» 
021:2015: 90920000-2 - Послуги із 
санітарно-гігієнічної обробки 
приміщень 

7 200.00 2240 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 

2 100.00 2275 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 

2 890.00 2210 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 

8 190.00 2210 без використання 
електронної системи 
закупівель 

Вересень 2020 спеціальний фонд 

Послуги доступу до мережі 
Інтернет 

ДК «Єдиний закупівельний словник» 
021:2015: 72410000-7 - Послуги 
провайдерів 

11 699.00 2240 без використання 
електронної системи 
закупівель 

Січень 2020 спеціальний фонд 
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Телекомунікаційні послуги ДК «Єдиний закупівельний словник»  
021:2015: 64210000-1 - послуги 
телефонного зв’язку та передачі 
даних 

11 701.00 2240 без використання 
електронної системи 
закупівель 

Січень 2020 спеціальний фонд 

Установка системи 
пожежної сигналізації та 
системи оповіщення про 
пожежу на об’єкті 

ДК «Єдиний закупівельний словник»  
021:2015: 45300000-0 - Будівельно-
монтажні роботи 

189 720.00 2240 звіт про укладений 
договір 

Квітень 2020 загальний фонд 

Бібліотечна техніка ДК «Єдиний закупівельний словник»  
021:2015: 22800000-8 - Паперові чи 
картонні реєстраційні журнали, 
бухгалтерські книги, швидкозшивачі, 
бланки та інші паперові канцелярські 
вироби 

10 100.00 2210 без використання 
електронної системи 
закупівель 

Липень 2020 

Листопад 2020 

спеціальний фонд 

Поточний ремонт  ДК «Єдиний закупівельний словник»  
021:2015: 45000000-7 -Будівельні 
роботи та поточний ремонт 
  

44 560.38 
  

2240 без використання 
електронної системи 
закупівель 

Вересень 2020  загальний фонд, 
приміщення за 
адресою м. Київ, 
просп. Перемоги, 60 

Послуги з навчання ДК «Єдиний закупівельний словник»  
021:2015: 80510000-2 – Послуги з 
професійної підготовки спеціалістів 

3 380.00 2240 без використання 
електронної системи 
закупівель  

Вересень 2020  загальний фонд 

Комп’ютерна програма 
“M.E.Dос” з правом 
використання 

ДК «Єдиний закупівельний словник»  
021:2015: 72200000-7 - Послуги з 
програмування та консультаційні 
послуги з питань програмного 
забезпечення 

1 700.00 2240 без використання 
електронної системи 
закупівель 

Жовтень 2020 загальний фонд 

Послуги з обробки даних ДК «Єдиний закупівельний словник» 
021:2015: 72310000-1 - Послуги з 
обробки даних 

6 000.00 2240 без використання 
електронної системи 
закупівель 

Листопад 2020 загальний фонд 

Засіб КЗІ "Secure Token – 
337К" 

ДК «Єдиний закупівельний словник» 
021:2015: 30145000-7 - Частини та 
приладдя до лічильних машин 

965.00 2210 без використання 
електронної системи 
закупівель 

Жовтень 2020 спеціальний фонд 
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Послуги з обробки даних, 
видачі сертифікатів та їх 
обслуговування (послуги 
КЕП) 

ДК «Єдиний закупівельний словник» 
021:2015: 72310000-1 - Послуги з 
обробки даних 

331.00 2210 без використання 
електронної системи 
закупівель 

Жовтень 2020 загальний фонд 

Послуги з первинної 
обробки, переробки брухту 
і відходів дорогоцінних 
металів і сплавів, утилізації 
комп’ютерної, іншої 
техніки та використаних 
витратних матеріалів 

ДК «Єдиний закупівельний словник» 
021:2015: 90520000-8 - Послуги у 
сфері поводження з радіоактивними, 
токсичними, медичними та 
небезпечними відходами 

2 281.50 2240 без використання 
електронної системи 
закупівель 

Листопад 2020 загальний фонд 

Розроблення 
передпроектної 
документації 

ДК «Єдиний закупівельний словник» 
021:2015: 71320000-7 - Послуги з 
інженерного проектування 

48 000.00 2240 без використання 
електронної системи 
закупівель 

Грудень 2020 загальний фонд 

Поточний ремонт  ДК «Єдиний закупівельний словник»  
021:2015: 45000000-7 - Будівельні 
роботи та поточний ремонт  

38 642.84 2240 без використання 
електронної системи 
закупівель 

Грудень 2020 загальний фонд 

приміщення за 
адресою м. Київ, 
просп. Голосіївський 
122/1 

Ремонт та технічне 
обслуговування 
персональних комп’ютерів 
та офісної техніки 

ДК «Єдиний закупівельний словник» 
021:2015: 50300000-8 - Ремонт, 
технічне обслуговування 
персональних комп’ютерів, офісного, 
телекомунікаційного та 
аудіовізуального обладнання, а також 
супутні послуги 

28 510.00 2240 без використання 
електронної системи 
закупівель 

Грудень 2020 загальний фонд 

Засоби для 
індивідуального захисту та 
дезинфекції 

 

ДК «Єдиний закупівельний словник» 
021:2015: 33000000-0 - Медичне 
обладнання, фармацевтична 
продукція та засоби особистої гігієни 

49 974.42 2282 без використання 
електронної системи 
закупівель 

Грудень 2020 загальний фонд 

Затверджено рішенням тендерного комітету від  16.12.2020 р. № 22/20 

         Голова тендерного комітету                                                                Саприкін Г.А. __          _______________________ 

                                                                  м.п.                                               
        Секретар тендерного комітету                                                              Трубецька О.М.              ________________________ 


