
1/4

Річний план закупівель на 2021 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                                                   

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

Теплопостачання
ДК 021:2015: 09320000-8 – Пара, 

гаряча вода та пов’язана продукція
373 600,00 2271

переговорна 

процедура 

(скорочена)

Січень 2021 загальний фонд

Технічне обслуговування 

системи пожежної сигналізації 

та димовидалення

ДК 021:2015: 50410000-2 - Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

вимірювальних, випробувальних і 

контрольних приладів

48 000,00 2240

без використання 

електронної системи 

закупівель

Січень 2021 загальний фонд

Дератизація
ДК 021:2015: 90923000-3 - Послуги з 

дератизації
8 640,00 2240

без використання 

електронної системи 

закупівель

Січень 2021 загальний фонд

Cупроводження програмного 

забезпечення

ДК 021:2015: 72260000-5 - Послуги, 

пов’язані з програмним забезпеченням
48 000,00 2240

без використання 

електронної системи 

закупівель

Лютий 2021 загальний фонд

Вивіз твердих побутових 

відходів

ДК 021:2015: 90510000-5 – 

Утилізація/видалення сміття та 

поводження зі сміттям

2 018,91 2275

без використання 

електронної системи 

закупівель

Лютий 2021 загальний фонд

Охоронні послуги
ДК 021:2015: 79710000-4 - Охоронні 

послуги
653 400,00 2240 відкриті торги Березень 2021 загальний фонд

Поточний ремонт 
ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні 

роботи та поточний ремонт
49 084,80 2240

без використання 

електронної системи 

закупівель

Квітень 2021

загальний фонд

приміщення за 

адресою м. Київ, 

просп. Голосіївський 

122/1

Поточний ремонт 
ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні 

роботи та поточний ремонт
46 897,22 2240

без використання 

електронної системи 

закупівель

Квітень 2021

загальний фонд, 

приміщення за 

адресою м. Київ, 

просп. Перемоги, 60

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»
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Послуги із виготовлення 

робочого проекту з 

встановлення системи 

пожежної сигналізації 

ДК 021:2015: 71320000-7 - Послуги з 

інженерного проектування
48 600,00 2240

без використання 

електронної системи 

закупівель

Липень 2021 загальний фонд

Ремонт та технічне 

обслуговування персональних 

комп’ютерів та офісної техніки

ДК 021:2015: 50300000-8 - Ремонт, 

технічне обслуговування персональних 

комп’ютерів, офісного, 

телекомунікаційного та 

аудіовізуального обладнання, а також 

супутні послуги

23 808,00 2240

без використання 

електронної системи 

закупівель

Липень 2021 загальний фонд

Програмна продукція ESET 

PROTECT Essential з 

локальним управлінням

ДК 021:2015: 48760000-3 - Пакети 

програмного забезпечення для захисту 

від вірусів

3 811,50 2240

без використання 

електронної системи 

закупівель

Липень 2021 загальний фонд

Монтаж пожежної сигналізації
ДК 021:2015: 45300000-0 - Будівельно-

монтажні роботи
49 664,00 2240

без використання 

електронної системи 

закупівель

Серпень 2021 загальний фонд

Бібліотечна техніка

ДК 021:2015: 22800000-8 - Паперові чи 

картонні реєстраційні журнали, 

бухгалтерські книги, швидкозшивачі, 

бланки та інші паперові канцелярські 

вироби

21 750,00 2210

без використання 

електронної системи 

закупівель

Серпень 2021 спеціальний фонд

Кваліфікований електронний 

підпис

ДК 021:2015:  72310000 -1 - Послуги з 

обробки даних
1 324,00 2240

без використання 

електронної системи 

закупівель

Вересень 2021 загальний фонд

Програма Медок

ДК 021:2015: 48440000-4  - Пакети 

програмного забезпечення для 

фінансового аналізу та бухгалтерського 

обліку

1 700,00 2240

без використання 

електронної системи 

закупівель

Вересень 2021 загальний фонд

Програмне забезпечення 

Microsoft Office Standard

ДК 021:2015: 48310000-4 - Пакети 

програмного забезпечення для 

створення документів

7 070,00 2240

без використання 

електронної системи 

закупівель

Вересень 2021 загальний фонд

Послуги з веб-хостингу
ДК 021:2015: 72415000-2 - 

Постачальники послуг з веб-хостингу
1 831,68 2240

без використання 

електронної системи 

закупівель

Вересень 2021 загальний фонд

Дезінсекція
ДК 021:2015: 90920000-2 - Послуги із 

санітарно-гігієнічної обробки приміщень
2 400,00 2240

без використання 

електронної системи 

закупівель

Вересень 2021 загальний фонд

Джерело безперебійного 

живлення

ДК 021:2015: 30230000-0 - 

Комп’ютерне обладнання
11 397,00 2210

без використання 

електронної системи 

закупівель

Жовтень 2021 спеціальний фонд
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Поточний ремонт 
ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні 

роботи та поточний ремонт
49 526,09 2240

без використання 

електронної системи 

закупівель

Жовтень 2021

загальний фонд

приміщення за 

адресою м. Київ, 

просп. Голосіївський 

Страхування приміщення 
ДК 021:2015: 66510000-8 – Страхові 

послуги
47 862,08 2240

без використання 

електронної системи 

закупівель

Жовтень 2021 загальний фонд

Перезарядка вогнегасників

ДК 021:2015: 50413200-5 - Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

протипожежного обладнання

1 835,04 2240

без використання 

електронної системи 

закупівель

Жовтень 2021 загальний фонд

Програмна продукція ESET 

NOD32

Antivirus (B5-10)

ДК 021:2015: 48760000-3 - Пакети 

програмного забезпечення для захисту 

від вірусів

3 217,80 2240

без використання 

електронної системи 

закупівель

Жовтень 2021 загальний фонд

Замір опору
ДК 021:2015: 71630000-3 - Послуги з 

технічного огляду та випробовувань
7 089,57 2240

без використання 

електронної системи 

закупівель

Листопад 2021 загальний фонд

Технічне обслуговування 

кондиціонерів

ДК 021:2015: 50730000-1 - Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

охолоджувальних установок

15 300,00 2240

без використання 

електронної системи 

закупівель

Листопад 2021 загальний фонд

Послуги з обробки даних
ДК 021:2015: 72310000-1 - Послуги з 

обробки даних
8 000,00 2240

без використання 

електронної системи 

закупівель

Листопад 2021 загальний фонд

Послуги з утилізації

ДК 021:2015: 90513000-6 - Послуги з 

поводження із безпечними сміттям і 

відходами та їх утилізація/видалення

4 550,00 2240

без використання 

електронної системи 

закупівель

Грудень 2021 загальний фонд

Вогнегасник вуглекислотний 

ВВК-2 (ОУ-3)

ДК 021:2015: 35110000-8 - 

Протипожежне, рятувальне та захисне 

обладнання

4 494,00 2210

без використання 

електронної системи 

закупівель

Грудень 2021 спеціальний фонд

Ремонт та технічне 

обслуговування персональних 

комп’ютерів та офісної техніки

ДК 021:2015: 50300000-8 - Ремонт, 

технічне обслуговування персональних 

комп’ютерів, офісного, 

телекомунікаційного та 

аудіовізуального обладнання, а також 

супутні послуги

26 100,00 2240

без використання 

електронної системи 

закупівель

Грудень 2021 загальний фонд

Канцтовари, офісне 

приладдя, ділові аксесуари

ДК 021:2015: 30190000-7 - Офісне 

устаткування та приладдя різне
6 355,98 2210

без використання 

електронної системи 

закупівель

Грудень 2021 спеціальний фонд

Послуги з доопрацювання веб-

сайту

ДК 021:2015: 72410000-7 - Послуги 

провайдерів
12 000,00 2240

без використання 

електронної системи 

закупівель

Грудень 2021 загальний фонд



4/4

Послуги з водопостачання та 

водовідведення

ДК 021:2015: 65110000-7 - Розподіл 

води
11 900,00 2272

без використання 

електронної системи 

закупівель

Грудень 2021 загальний фонд

Затверджено рішенням тендерного комітету від 28.12.2021 р. № 24/21

                                   Голова тендерного комітету                                                                      Саприкін  Г.А.         _______________________

м.п.                                                         

                                   Секретар тендерного комітету                                                                  Трубецька О.              ________________________


