
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
18033,58 СФ ДБ                         

 (розрахунково касове 

обслуговування)

(вісімнадцять тисяч 

тридцять три грн. 58 

коп.)

ст.2 п.1 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
24682,75 ЗФ ДБ                                

 (оплата теплопостачання) (двадцять чотири тисячі 

шістсот вісімдесят дві 

грн. 75 коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

72400000-4 Інтернет-послуги 16113,00 СФ ДБ                                 

 (абонентська плата за 

користування Інтернетом) (шістнадцять тисяч сто 

тринадцять 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
1726,08 СФ ДБ                                 

 (дератизація приміщень 

бібліотеки)

(одна тисяча сімсот 

двадцять шість грн. 08 

коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

22211000-2 - Періодичні 

спеціалізовані видання
146200,00 ЗФ ДБ та СФ ДБ                                 

 (передплата періодичних 

видань)
(сто сорок 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
1700,00 СФ ДБ                                 

 (навчання та перевірка знань 

із загальних питань охорони 

праці)

(одна тисяча сімсот 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

64200000-8 - Телекомунікаційні 

послуги
20000,00 ЗФ ДБ  та СФ ДБ                              

 (телекомунікаційні послуги) (двадцять тисяч грн. 00 

коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

2240

2273

2271

2240

2240

2240

2240

станом на 21.07.2017р.

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2017 рік 

Національна наукова медична бібліотека України, 02011887

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Допорогові 

закупівлі / Без 

викор. ел. 

сист. 

закупівлі

Січень-

Квітень 

2017р.

Січень-

Квітень 

2017р.

Допорогові 

закупівлі / Без 

викор. ел. 

сист. 

закупівлі

Допорогові 

закупівлі / Без 

викор. ел. 

сист. 

закупівлі

Лютий-

Серпень 

2017р.

Допорогові 

закупівлі / Без 

викор. ел. 

сист. 

закупівлі

Січень 2017р.

Допорогові 

закупівлі / Без 

викор. ел. 

сист. 

закупівлі

Січень-

Квітень 

2017р.

Лютий-

Червень 

2017р.

2282

2240

2210

Допорогові 

закупівлі / Без 

викор. ел. 

сист. 

закупівлі

Січень-

Лютий 2017р.

З публікацією 

звіту про 

укладений 

договір

Січень 2017р.

З публікацією 

звіту про 

укладений 

договір

З публікацією 

звіту про 

укладений 

договір

Лютий 2017р.

Допорогові 

закупівлі / Без 

викор. ел. 

сист. 

закупівлі

Лютий 2017р.



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

45343220-1 - Встановлення 

вогнегасників
5478,66 СФ ДБ                                 

 (технічне обслуговування 

вогнегасників)

(п'ять тисяч чотириста 

сімдесят вісім грн. 66 

коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

30125100-2 - Картриджі з 

тонером
4000,00 СФ ДБ                                 

 (заправка та відновлення 

картриджів)
(чотири тисячі грн. 00 

коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

50310000-1 - Технічне 

обслуговування і ремонт 

офісної техніки

8100,00 СФ ДБ                                 

 (технічне обслуговування 

офісної техніки)
( вісім тисяч сто грн. 00 

коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

72224000-1 - Консультаційні 

послуги з питань управління 

проектами

5600,00 СФ ДБ                                 

 (інформаційно-консультаційні 

послуги щодо сучасної 

медичної польської літератури 

та періодики)

( п'ять тисяч шістсот грн. 

00 коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

30192700-8 - Канцелярські 

товари
23962,32 СФ ДБ                                 

 (канцтовари та госптовари) (двадцять три тисячі 

дев'ятсот шістдесят дві 

грн. 32 коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

30200000-1 - Комп’ютерне 

обладнання та приладдя
12366,00 СФ ДБ                                 

 (комп'ютерне обладнання та 

приладдя)
(дванадцять тисяч триста 

шістдесят шість грн. 00 

коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII
 

22440000-6 Чекові бланки 35,00 СФ ДБ                                 

 (чекова книжка)
(тридцять п'ять грн. 00 

коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

2210

Допорогові 

закупівлі / Без 

викор. ел. 

сист. 

закупівлі

Квітень 

2017р.

Допорогові 

закупівлі / Без 

викор. ел. 

сист. 

закупівлі

Квітень 

2017р.

2210

Допорогові 

закупівлі / Без 

викор. ел. 

сист. 

закупівлі

Квітень 

2017р.

Допорогові 

закупівлі / Без 

викор. ел. 

сист. 

закупівлі

Квітень 

2017р.

2240

Допорогові 

закупівлі / Без 

викор. ел. 

сист. 

закупівлі

Квітень 

2017р.

2240

Допорогові 

закупівлі / Без 

викор. ел. 

сист. 

закупівлі

Квітень 

2017р.

2240

2210

2240

2240

2272

2240

Допорогові 

закупівлі / Без 

викор. ел. 

сист. 

закупівлі

2240

Допорогові 

закупівлі / Без 

викор. ел. 

сист. 

закупівлі

Лютий 2017р.

Лютий 2017р.

Допорогові 

закупівлі / Без 

викор. ел. 

сист. 

закупівлі

Квітень 

2017р.

Допорогові 

закупівлі / Без 

викор. ел. 

сист. 

закупівлі

Березень 

2017р.

Допорогові 

закупівлі / Без 

викор. ел. 

сист. 

закупівлі

Лютий 2017р.



 

 22820000-4 - Бланки 4900,00 СФ ДБ                                 

 (бібліотечна техніка)
(чотири тисячі дев'ятсот 

грн. 00 коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

 70321000-7 - Послуги з 

надання в оренду земельних 
170,04 СФ ДБ                                 

 (оренда землі) ( сто сімдесят грн. 04 

коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

22410000-7 - Марки
10000,00 СФ ДБ                                 

 (знаки поштової оплати-

марки)
( десять тисяч грн. 00 

коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

50411100-0 - Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

лічильників води

51,38 СФ ДБ                                 

 (техобслуговування приладів 

обліку водопостачання та 

водовідведення)

(п'ятдесят одна грн. 38 

коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

45261900-3 - Ремонт і технічне 

обслуговування дахів
47838,00 СФ ДБ                                 

 (поточний ремонт покрівлі та 

водозливної системи)
( сорок сім тисяч 

вісімсот тридцять вісім 

грн. 00 коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

72266000-7 - Консультаційні 

послуги з питань програмного 

забезпечення

6000,00 СФ ДБ                                 

 (консультування з питань 

інформатизації)
(шість тисяч грн. 00 

коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

 44111000-1 - Будівельні матеріали
5837,94 СФ ДБ                                 

 (Будівельні матеріали) (п'ять тисяч вісімсот 

тридцять сім грн.94 коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

 22113000-5 - Бібліотечні книги
40000,00 СФ ДБ                                 

 (Медична література)
(сорок тисяч грн.00 коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

22900000-9 - Друкована продукція 

різна
20000,00 СФ ДБ                                 

 (Державні стандарти 

України)
(двадцять тисяч грн.00 

коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

79971200-3 - Палітурні послуги
7716,00 СФ ДБ                                 

 (Палітурні роботи) (сім тисяч сімсот 

шістнадцять грн.00 коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

39515440-1 - Вертикальні жалюзі
9901,20 СФ ДБ                                 

 (Жалюзі вертикальні) (дев'ять тисяч дев'ятсот 

одна грн. 20 коп.)

ст.2 п.1 ЗУ"Про публічні 

закупівлі" від 25.12.2015 № 

922-VIII

Голова тендерного комітету Т. А. Остапенко

Секретар тендерного комітету 

2210

Допорогові 

закупівлі / Без 

викор. ел. 

сист. 

закупівлі

Червень 

2017р.

3110

Допорогові 

закупівлі / Без 

викор. ел. 

сист. 

закупівлі

Червень 

2017р.

2240

Допорогові 

закупівлі / Без 

викор. ел. 

сист. 

закупівлі

Травень 

2017р.

2210

Допорогові 

закупівлі / Без 

викор. ел. 

сист. 

закупівлі

Червень 

2017р.

2210

Допорогові 

закупівлі / Без 

викор. ел. 

сист. 

закупівлі

Травень 

2017р.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Т. Г. Крівіч

Затверджений рішенням тендерного комітету від "21" липня 2017 р., протокол № 17

Червень 

2017р.

Допорогові 

закупівлі / Без 

викор. ел. 

сист. 

закупівлі

Червень 

2017р.

2240

Допорогові 

закупівлі / Без 

викор. ел. 

сист. 

закупівлі

Червень 

2017р.

2240

Допорогові 

закупівлі / Без 

викор. ел. 

сист. 

закупівлі

2240

2240

Допорогові 

закупівлі / Без 

викор. ел. 

сист. 

закупівлі

Липень 

2017р.

2210

Допорогові 

закупівлі / Без 

викор. ел. 

сист. 

закупівлі

Липень 

2017р.

3110

Допорогові 

закупівлі / Без 

викор. ел. 

сист. 

закупівлі

Червень 

2017р.


