
 

Додаток до річного плану закупівель на 2015 р.  

Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС (КПКВ 6121040), код за ЄДРПОУ 26548304 

 

 Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетни

х коштів) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1.  

Папір побутовий і туалетний та паперова продукція: 

Код ДК 17.22.11-20.00  - Папір туалетний; 

Код ДК  17.12.76-00.00  - Папір копіювальний та 

інший папір для виготовляння копій і відбитків в аркушах; 

Код ДК  17.12.20-90.00 - Папір-полотно господарсько-

побутової призначеності, інший; 

Код ДК  25.99.23-70.00 - Вироби канцелярські, інші, зокрема 

затискачі, скріпки та кутики на папір, з недорогоцінних 

металів; 

Код ДК  17.23.14-00.00 - Папір і картон, інші, для писання, 

друкування чи іншої графічної призначеності; 

 

2210 

10 255,00                            

(десять тисяч двісті 

п’ятдесят п’ять грн., 

в тому числі з ПДВ ) 

 

Без 

здійснення 

процедур 

Протягом              

2015 року 

 

 

2.  

Мило, засоби  мийні та засоби для чищення: 

Код ДК  20.41.31-20.00 - Мило та органічні поверхнево-

активні вироби у формі брусків, брикетів; 

Код ДК  20.41.32-40.00 - Засоби поверхнево-активні, з 

умістом або без умісту мила, розфасовані дня роздрібної 

торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило); 

Код ДК  20.41.32-50.00 - Засоби мийні та засоби для 

чищення, з умістом або без умісту мила, розфасовані для 

роздрібної торгівлі (зокрема допоміжні мийні засоби), крім 

тих, що їх використовують як мило, та поверхнево-активних 

засобів; 

Код ДК  20.41.32-60.00 - Засоби поверхнево-активні, з 

умістом або без умісту мила, не розфасовані для роздрібної 

торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило); 

Код ДК  20.41.32-70.00 - Засоби мийні та засоби для 

чищення, з умістом або без умісту мила, не розфасовані для 

роздрібної торгівлі (зокрема допоміжні мийні засоби), крім 

тих, що їх використовують як мило, та поверхнево-активних 

засобів. 

2210 

4 084,00 (чотири 

тисячі вісімдесят 

чотири грн.,  в тому 

числі з ПДВ) 

Без 

здійснення 

процедур 

Протягом              

2015 року 
 



3.  

 

Лампи розжарювання потужністю не більше ніж 200 Вт та 

на напругу більше ніж 100 В, н. в. і. у. 

Код ДК 27.40.13-00.00 

 

 

2210 

1 071,00 (одна тисяча 

сімдесят одна грн.,  в 

тому числі з ПДВ) 

Без 

здійснення 

процедур 

Протягом              

2015 року 
 

4.  

Частини та приладдя до обчислювальних машин 

(Джерела безперебійного живлення) 

Код ДК  26.20.40-00.00 

2210 

1 500,00 (одна тисяча 

п’ятсот грн., в тому 

числі з ПДВ) 

Без 

здійснення 

процедур 

Протягом              

2015 року 
 

5.  

 

Одяг та аксесуари з вулканізованої ґуми (крім виготовлених 

з твердої ґуми) 

Код ДК 22.19.60-00.00 

 

2210 

4 590,00 (чотири 

тисячі п’ятсот 

дев’яносто грн., в 

тому числі з ПДВ) 

Без 

здійснення 

процедур 

Протягом              

2015 року 
 

6.  
Друкування іншої друкованої продукції, н. в. і. у. 

Код ДК 18.12.19-90.00 
2210 

28 500,00 (двадцять 

вісім тисяч п’ятсот 

грн., в тому числі з 

ПДВ) 

Без 

здійснення 

процедур 

Протягом              

2015 року 
 

7.  
Послуги телекомунікаційні, інші 

Код ДК  61.90.10-00.00 
2240 

8 814,93 (вісім тисяч 

вісімсот 

чотирнадцять грн. 

дев’яносто три коп., 

в тому числі з ПДВ) 

Без 

здійснення 

процедур 

Протягом              

2015 року 
 

8.  

Послуги щодо консультування стосовно апаратного 

забезпечення 

(Послуги з технічного обслуговування серверу та мережі) 

Код ДК 62.02.10-00.00 

2240 

2 000,00 (дві тисячі 

грн., в тому числі з 

ПДВ) 

Без 

здійснення 

процедур 

Протягом              

2015 року 
 

9.  

Ремонтування та технічне обслуговування електронного й 

оптичного устаткування 

(Ремонтування та технічне обслуговування іншого 

електронного устатковання професійної призначеності): 

Код ДК  33.13.11-10.00 - Ремонтування та технічне 

обслуговування інструментів і приладів для вимірювання, 

випробовування й навігації та для інших цілей (крім 

устатковання для керування виробничими процесами); 

Код ДК  33.13.19-00.00 - Ремонтування та технічне 

обслуговування іншого електронного устатковання 

професійної призначеності. 

 

2240 

1 900,00 (одна тисяча 

дев’ятсот грн., в тому 

числі з ПДВ ) 

Без 

здійснення 

процедур 

Протягом              

2015 року 
 



10.  

Послуги систем безпеки 

(Відшкодування послуг охорони) 

Код ДК  80.20.10-00.00 - Послуги систем безпеки 

 

2240 

22 428,84 (двадцять 

дві тисячі чотириста 

двадцять вісім грн. 

вісімдесят чотири 

коп., в тому числі з 

ПДВ ) 

Без 

здійснення 

процедур 

Протягом              

2015 року 
 

11.  

Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших 

небезпек: 

Код ДК  65.12.41-00.00 - Послуги щодо страхування майна 

від пожежі; 

Код ДК  65.12.49-00.00 - Послуги щодо страхування майна 

від інших небезпек 

 

2240 

5 8010,00                            

(п’ять тисяч вісімсот 

одна грн., в тому 

числі з ПДВ) 

Без 

здійснення 

процедур 

Протягом              

2015 року 
 

12.  
Розміщування інформації на веб-порталі 

Код ДК  63.12.10-00.00 
2240 

552,00 (п’ятсот 

п’ятдесят дві грн., в 

тому числі з ПДВ) 

Без 

здійснення 

процедур 

Протягом              

2015 року 
 

13.  

Ремонтування комп'ютерів і периферійного устаткування 

Послуги заправки картриджів та тонерів 

Код ДК  95.11.10-00.00  - Ремонтування комп'ютерів і 

периферійного устаткування 

2240 

15 500,00 

(п'ятнадцять тисяч 

п’ятсот грн., в тому 

числі з ПДВ) 

Без 

здійснення 

процедур 

Протягом              

2015 року 
 

14.  
Послуги щодо загального очищування будівель 

Код ДК  81.21.10-00.00 
2240 

7 703,23 (сім тисяч 

сімсот три грн. 

двадцять три коп., в 

тому числі з ПДВ) 

Без 

здійснення 

процедур 

Протягом              

2015 року 
 

15.  
Послуги щодо проектування та розробляння у сфері 

інформаційних технологій 

Код ДК   62.01.12-00.00 

2240 

24 000,00 (двадцять 

чотири тисячі грн., в 

тому числі з ПДВ) 

Без 

здійснення 

процедур 

Протягом              

2015 року 
 

16.  

Послуги ресторанів і пунктів швидкого харчування 

(Послуги щодо подавання страв, інші) 

Код ДК  56.10.11-00.00 - Послуги щодо подавання страв з 

повним ресторанним обслуговуванням 

2240 

28 000,00                

(двадцять вісім тисяч 

грн., в тому числі з 

ПДВ) 

Без 

здійснення 

процедур 

Листопад 2015 

року 
 

17.  

Послуги з перевезення пасажирів наземним трансортом 

Код ДК  49.39.11-00.00  - Послуги щодо 

міжміського перевезення пасажирів дорожнім транспортом 

за розкладом 

 

2240 

7 300,00 (сім тисяч 

триста грн., в тому 

числі з ПДВ) 

Без 

здійснення 

процедур 

Листопад 2015 

року 
 

18.  
Торгівля газом, подаваним трубопроводами 

Код ДК 35.23.10-00.00 
2271 

25 100,00 (двадцять 

пять тисяч сто грн., в 

тому числі з ПДВ ) 

Без 

здійснення 

процедур 

Протягом              

2015 року 
 



 

 

Затверджений  рішенням комітету з конкурсних торгів від  06 лютого 2015 року  протокол № 1 

 

 

 

 

 

 

 

          Голова комітету з конкурсних торгів, 

                        директор Центру адаптації державної служби  

                        до стандартів Європейського Союзу           М. Канавець 

 

 

 

 

 

 

                

 

19.  
Торгівля водою, подаваною трубопроводами 

36.00.30-00.00 
2272 

1 300,00 (одна тисяча 

триста грн., в тому 

числі з ПДВ) 

Без 

здійснення 

процедур 

Протягом              

2015 року 
 

20.  

 

Оплата електроенергії 

Код ДК  35.11.10-00.00 - Енергія електрична 

 

2273 

27 800,00 (двадцять 

сім тисяч вісімсот 

грн., в тому числі з 

ПДВ) 

Без 

здійснення 

процедур 

Протягом              

2015 року 
 

21.  

Послуги допоміжні до фінансових послуг, крім страхування 

та недержавного пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у. 

(Оплата штрафів, пені, інших зборів) 

66.19.99-00.00 

2800 
100,00 (сто грн., в 

тому числі з ПДВ) 

Без 

здійснення 

процедур 

Протягом              

2015 року 
 


