
Предмет закупівлі 
Код 

КЕКВ 

(для 

бюджетни

х коштів)

Очікувана вартість 

предмета закупівлі (з 

ПДВ)

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6

66111000-1 Послуги 

центральних банків
6033.58 СФ ДБ                         

 (розрахунково касове 

обслуговування)
(шість тисяч тридцять 

три грн. 58 коп.)

 ч.1 ст.2 ЗУ "Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

09310000-5 Електрична енергія 100100.00 ЗФ ДБ  та СФ ДБ                               

 (оплата електроенергії)
(сто тисяч сто грн. 00 

коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

09320000-8 Пара, гаряча вода 

та пов’язана продукція
24055.67 ЗФ ДБ                                

 (оплата теплопостачання) (двадцять чотири тисячі 

п'ятдесят п'ять грн. 67 

коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

72400000-4 Інтернет-послуги 4329.00 СФ ДБ                                 

 (абонентська плата за 

користування Інтернетом)
(чотири тисячі триста 

двадцять дев'ять грн. 00 

коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

72415000-2 - Постачальники 

послуг з веб-хостингу
1419.12 СФ ДБ                                 

 (послуги веб-хостингу) (одна тисяча чотириста 

дев'ятнадцять грн. 12 

коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

90923000-3 - Послуги з 

дератизації
431.52 СФ ДБ                                 

 (дератизація приміщень 

бібліотеки)
(чотириста тридцять 

одна грн. 52 коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

22211000-2 - Періодичні 

спеціалізовані видання
76200.00 ЗФ ДБ та СФ ДБ                                 

 (передплата періодичних 

видань)
(сімдесят шість тисяч 

двісті грн. 00 коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

80511000-9 - Послуги з 

навчання персоналу
1360.00 СФ ДБ                                 

 (навчання та перевірка знань 

із загальних питань охорони 

праці)

(одна тисяча триста 

шістдесят грн. 00 коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

45261920-9 - Технічне 

обслуговування дахів
5000.00 СФ ДБ                                 

 (послуги верхолаза)

(п'ять тисяч грн. 00 коп.)
ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

станом на 29.03.2017р.

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2017 рік 

Національна наукова медична бібліотека України, 02011887

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Без використ. 

електронної 

системи 

закупівлі

Січень-

Лютий 

2017р.

2240

Січень 

2017р.

Без використ. 

електронної 

системи 

закупівлі

Без використ. 

електронної 

системи 

закупівлі

Лютий 

2017р.

Лютий-

Березень 

2017р.

Січень-

Лютий 

2017р.

З публікацією 

звіту про 

укладений 

договір

Січень 

2017р.

Без використ. 

електронної 

системи 

закупівлі

Січень 

2017р.

Без використ. 

електронної 

системи 

закупівлі

Січень 

2017р.

Без використ. 

електронної 

системи 

закупівлі

З публікацією 

звіту про 

укладений 

договір

Лютий 

2017р.

Без використ. 

електронної 

системи 

закупівлі

2273

2271

2240

2240

2240

2240

2240

2240



64200000-8 - Телекомунікаційні 

послуги
20000.00 СФ ДБ                                 

 (телекомунікаційні послуги)
(двадцять тисяч грн. 00 

коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

45259300-0 - Ремонт і технічне 

обслуговування теплових 

станцій

4773.60 СФ ДБ                                 

 (ремонт і технічне 

обслуговування  приладів в 

тепловому пункті)

(чотири тисячі сімсот 

сімдесят три грн. 60 

коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

55120000-7 - Послуги з 

організації зустрічей і 

конференцій у готелях

6600.00 СФ ДБ                                 

 (організація участі у 

конференції)
(шість тисяч шістсот грн. 

00 коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

 41110000-3 - Питна вода 11900.00 ЗФ ДБ                                 

 (водопостачання та 

водовідведення)
(одинадцять тисяч 

дев'ятсот грн. 00 коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

79991000-7 - Послуги з 

інвентаризації
3907.05 СФ ДБ                                 

 (технічна інвентаризація)
(три тисячі дев'ятсот сім 

грн. 05 коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

Голова тендерного комітету 
Т. А. Остапенко

Секретар тендерного комітету 

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Т. Г. Крівіч

Затверджений рішенням тендерного комітету від "23" березня 2017 р., протокол № 9

Без використ. 

електронної 

системи 

закупівлі

Лютий 

2017р.

Без використ. 

електронної 

системи 

закупівлі

Лютий 

2017р.

Без використ. 

електронної 

системи 

закупівлі

Лютий 

2017р.

Без використ. 

електронної 

системи 

закупівлі

Березень 

2017р.

Без використ. 

електронної 

системи 

закупівлі

Лютий 

2017р.

2240

2240

2240

2240

2272


