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Додаток до річного плану закупівель на 2019 рік 

 
Державна бібліотека України для юнацтва, код ЄДРПОУ 02224382 

 

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 Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

09310000-5 - Електрична енергія 

2273 99 000.00 звіт про укладені 

договори 

Січень 2019 загальний фонд 

Послуги з водопостачання та 

водовідведення 

Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

65110000-7 - Розподіл води 

2272 11 000.00 без використання 

електронної системи 

закупівель 

Січень 2019 загальний фонд 

Гаряча вода Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

09320000-8 – Пара, гаряча вода та 

пов’язана продукція 

2271 9 500.00 без використання 

електронної системи 

закупівель 

Січень 2019 загальний фонд 

Cупроводження програмного 

забезпечення 

Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

72260000-5 - Послуги, пов’язані з 

програмним забезпеченням 

2240 56 400.00 звіт про укладені 

договори 

Січень 2019, 

Грудень 2019 

загальний фонд 

Технічне обслуговування 

системи протипожежного 

захисту 

Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

50410000-2 - Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

вимірювальних, випробувальних і 

2240 14 400.00 без використання 

електронної системи 

закупівель 

Січень 2019 загальний фонд 
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контрольних приладів  

Технічне обслуговування 

системи охоронної сигналізації 

та відеоспостереження 

Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник»  021:2015: 

50340000-0 - Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

аудіовізуального та оптичного обладнання 

2240 129 600.00 звіт про укладені 

договори 

Січень 2019 загальний фонд 

Послуги зв’язку Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник»  021:2015: 

64210000-1 -послуги телефонного зв’язку 

та передачі даних 

2240 11 740.00 без використання 

електронної системи 

закупівель 

Січень 2019 загальний фонд 

(10 420.00) 

спеціальний фонд 

(1 320.00) 

Послуги доступу до мережі 

Інтернет 

Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

72410000-7 - Послуги провайдерів 

2240 11 230.00 без використання 

електронної системи 

закупівель 

Січень 2019 загальний фонд 

Дератизація Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

90920000-2 - Послуги із санітарно-

гігієнічної обробки приміщень 

2240 6 480.00 без використання 

електронної системи 

закупівель 

Січень 2019 загальний фонд 

Страхування приміщення Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

66510000-8 - Страхові послуги 

2240 43 935.67  без використання 

електронної системи 

закупівель 

Лютий 2019, 

Грудень 2019 

загальний фонд 

Папір для друку А4 Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

30190000-7 - Офісне устаткування та 

приладдя різне 

2210 1 850.80 без використання 

електронної системи 

закупівель 

Квітень 2019 спеціальний фонд 

Тонер Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

30120000-6 - Фотокопіювальне та 

поліграфічне обладнання для офсетного 

2210 1 009.20 без використання 

електронної системи 

закупівель 

Квітень 2019 спеціальний фонд 
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друку 

Бібліотечні бланки Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

22820000-4 - Бланки 

2210 19 240.00 без використання 

електронної системи 

закупівель 

Липень 2019 спеціальний фонд 

Технічне обслуговування 

кондиціонерів 

Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

50730000-1 - Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

охолоджувальних установок 

2240 11 970.00 без використання 

електронної системи 

закупівель 

Червень 2019 загальний фонд 

Хімчистка коврів Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

98310000-9 - Послуги з прання і сухого 

чищення 

2240 4 165.00 без використання 

електронної системи 

закупівель 

Липень 2019 загальний фонд 

Комп’ютерна програма MEDос 

з правом використання 

Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

72260000-5 -Послуги, пов’язані з 

програмним забезпеченням 

2240 3 300.00 без використання 

електронної системи 

закупівель 

Вересень 2019  

Послуги з обробки даних 

(ЕЦП) 

Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

72260000-5 - Послуги, пов’язані з 

програмним забезпеченням 

2240 2 024.00 без використання 

електронної системи 

закупівель 

Вересень 2019  

Оцінка приміщень Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

71330000-0 - Інженерні послуги різні 

2240 11 500.00 без використання 

електронної системи 

закупівель 

Жовтень 2019 загальний фонд 

Перезарядка вогнегасників Класифікація за ДК 021:2015: 50410000-2 

- Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування вимірювальних, 

випробувальних і контрольних приладів 

2240 1 995.00 без використання 

електронної системи 

закупівель 

Жовтень 2019 загальний фонд 
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Технічне обслуговування 

оргтехніки 

Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

50310000-1 - Технічне обслуговування і 

ремонт офісної техніки 

2240 2 970.00 без використання 

електронної системи 

закупівель 

Листопад 2019 загальний фонд 

Вивіз твердих та побутових 

відходів 

Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

90510000-5 – Утилізація/видалення сміття 

та поводження зі сміттям 

2275 1 514.18 без використання 

електронної системи 

закупівель 

Травень 2019 загальний фонд 

Поточний ремонт Класифікація за ДК  021:2015: 45000000-

7 -Будівельні роботи та поточний ремонт 

2240 199 974.02 звіт про укладений 

договір 

Червень 2019 загальний фонд 

Монтаж і установка 

автоматичної системи 

пожежної сигналізації та 

системи оповіщення про 

пожежу на об’єкті 

Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

45300000-0 - Будівельно-монтажні роботи 

 

2240 80 524.09 звіт про укладений 

договір 

Вересень 2019 загальний фонд 

Крісло офісне Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

39100000-3 -  Меблі 

 

2210 2 259.00 без використання 

електронної системи 

закупівель 

Жовтень 2019 загальний фонд 

Жалюзі Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

39500000-7 - Текстильні вироби 

 

2210 27 720.00 без використання 

електронної системи 

закупівель 

Жовтень 2019 загальний фонд 

Телефонні апарати Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

32550000-3 - Телефонне обладнання 

2210 3 109.00 без використання 

електронної системи 

закупівель 

Жовтень 2019 загальний фонд 

Засіб КЗІ "Secure Token – Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

2210 2 895.00 без використання 

електронної системи 

Вересень 2019 загальний фонд 
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337К" 30145000-7 -  Частини та приладдя до 

лічильних машин 

закупівель 

Офісне приладдя, канцтовари Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

30190000-7 - Офісне устаткування та 

приладдя різне 

2210 15 305.00 без використання 

електронної системи 

закупівель 

Жовтень 2019 загальний фонд 

Проектування автоматичної 

системи аерозольного 

пожежогасіння 

Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

71300000-1 - Інженерні послуги 

2240 144 002.75 звіт про укладений 

договір 

Вересень 2019 загальний фонд 

Замір опору ізоляції Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

71600000-4 - Послуги з технічних 

випробувань, аналізу та консультування 

2240 4 300.00 без використання 

електронної системи 

закупівель 

Грудень 2019 загальний фонд 

Поповнення аптечок Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

33600000-6 - Фармацевтична продукція 

2210 1 645.83 без використання 

електронної системи 

закупівель 

Листопад 2019 загальний фонд 

Джерело безперебійного 

живлення 

Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

31100000-7 - Електродвигуни, генератори 

та трансформатори 

2210 1 152.00 без використання 

електронної системи 

закупівель 

Грудень 2019 спеціальний фонд 

Принтер Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 
30200000-1 - Комп’ютерне обладнання та 

приладдя 

2210 2 599.00 без використання 

електронної системи 

закупівель 

Грудень 2019 спеціальний фонд 

Комп’ютер Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

30200000-1 - Комп’ютерне обладнання та 

приладдя 

2210 9 895.00 без використання 

електронної системи 

закупівель 

Листопад 2019 спеціальний фонд 
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Транспортні послуги Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

60100000-9 - Послуги з автомобільних 

перевезень 

2240 286.00 без використання 

електронної системи 

закупівель 

Листопад 2019 спеціальний фонд 

Тонометр Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

33100000-1 - Медичне обладнання 

2210 965.00 без використання 

електронної системи 

закупівель 

Листопад 2019 загальний фонд 

Тепловентилятор Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

39715240-1 – Електроприлади для обігріву 

приміщень 

2210 444.00 без використання 

електронної системи 

закупівель 

Грудень 2019 спеціальний фонд 

Сушарка для рук  Класифікація за ДК «Єдиний 

закупівельний словник» 021:2015: 

39710000-2 – Електричні побутові 

прилади 

2210 1 182.00 без використання 

електронної системи 

закупівель 

Грудень 2019 спеціальний фонд 

Затверджено рішенням тендерного комітету від  27.12.2019 р. № 13/19 

 

 

          Голова тендерного комітету                                                                Г.А. Саприкін    __          _______________________ 

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

 

         

          Секретар тендерного комітету                                                              Трубецька О.М.              ________________________ 

                                                                                                                     (прізвище, ініціали)         (підпис) 


