
Річний план закупівель на 2021 рік 

Національна наукова медична бібліотека України, 

01033, м. Київ, вул. Льва Толстого, 7 

Код в ЄДРПОУ 02011887 

 
Конкретна назва 

предмета 

закупівлі 

Коди та назви 

відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі (за 

наявності) 

Код згідно з 

КЕКВ 
Розмір 

бюджетного 

призначення за 

кошторисом або 

очікувана 

вартість предмета 

закупівлі 

Процедура 

закупівлі 
Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

Знаки поштової 

оплати 

Код ДК 021-2015 (CPV) 

22410000-7 - Марки 

2210 - Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

20`000.00 грн 

(двадцять тисяч 

грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

березень 

2021 р. 

Джерело фінансування 

закупівлі: 

кошти Державного 

бюджету України 

Комп’ютерне 

обладнання 

 

Код ДК 021-2015 (CPV) 

30230000-0 - 

Комп’ютерне 

обладнання 

2210 - Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

14`868.00 грн 

(чотирнадцять 

тисяч вісімсот 

шістдесят вісім 

грн. 00 коп.) з ПДВ 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

березень 

2021 р. 

Джерело фінансування 

закупівлі: 

кошти Державного 

бюджету України 

Програмна 

продукція 'ESET 

File Security' (A1) 

 

Код ДК 021-2015 (CPV) 

48760000-3 - Пакети 

програмного 

забезпечення для 

захисту від вірусів 

2240  - Оплата 

послуг (крім 

комунальних) 

7`973.00 грн 

(сім тисяч 

дев’ятсот сімдесят 

три грн. 00 коп.) 

без ПДВ 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

березень 

2021 р. 

Джерело фінансування 

закупівлі: 

кошти Державного 

бюджету України 

Послуги з 

поточного ремонту 

системи 

відеоспостереження 

 

Код ДК 021-2015 (CPV) 

50340000-0 - Послуги з 

ремонту і технічного 

обслуговування 

аудіовізуального та 

оптичного обладнання ( 

ДК 021:2015: 50343000-

1 - Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

відеообладнання) 

2240 - Оплата 

послуг (крім 

комунальних) 

2`500.00 грн 

(дві тисячі п’ятсот 

грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

березень 

2021 р. 

Джерело фінансування 

закупівлі: 

кошти Державного 

бюджету України 



Офісне 

устаткування та 

приладдя різне 

(чорнила для 

принтерів) 

 

Код ДК 021-2015 (CPV) 

 30190000-7 - 

Офісне устаткування та 

приладдя різне 
 

2210 - Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

 

2`004.00 грн 

(дві тисячі чотири 

грн. 00 коп.) з ПДВ 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

березень 

2021 р. 

Джерело фінансування 

закупівлі: 

кошти Державного 

бюджету України 

 

Затверджено рішенням УО ННМБУ протокол від 16.03.2021  

Уповноважена особа ННМБУ  _________________________  Тетяна КРІВІЧ 


