
Предмет закупівлі

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів

Очікувана вартість предмета 

закупівлі 

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітка

1 2 3 4 5 6

1.1 72410000-7, послуги веб-конференсінгу 2240
5172,00                                                          

(п'ять тисяч сто сімдесят дві грн. 00 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

січень - 

1.2 72410000-7, доступ до мережі Інтернет 2240
3100,00                                                        

(три тисячі  сто грн. 00 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

січень - 

1.3 90510000-5 послуги щодо вивезення твердих побутових відходів 2240
243,99                                                                      

(двісті сорок три грн. 99 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

січень - 

1.4  64210000-1 телекомунікаційні послуги (послуги телефонного зв'язку) 2240
7000,00                                                                         

(сім тисяч  грн. 00 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

січень - 

1.5  66110000-4 оплата комісії  за зарахування коштів на карткові рахунки 2240
600,00                                                              

(шістсот грн. 00 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

січень - 

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ (ЗІ ЗМІНАМИ)

на 2018 рік

Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, код за ЄДРПОУ 24394311



1.6
30190000-7 папір ксероксний, папір офсетний та різні канцелярські 

товари, тощо
2210

2335,20                                                          
(дві тисячі триста тридцять п'ять грн. 20 

коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

лютий - 

1.7 39520000-3 ганчірки, губки, серветки та рукавиці для прибирання 2210
264,70                                                                         

( двісті шістдесят чотири грн. 70 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

лютий - 

1.8
39830000-9 засоби для чищення: білизна, чистящий порошок,засіб для 

миття, засіб-гель для видалення іржі, мило рідке, рідке мило 

господарське, засіб для чищення, засіб для миття вікон

2210
481,45                                                                            

( чотириста вісімдесят одна грн. 45 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

лютий - 

1.9 19640000-4 пакети для сміття 2210
106,75                                                                       

(сто шість грн. 75 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

лютий - 

1.10 39810000-3 освіжувач повітря 2210
96,00                                                                         

(дев'яносто шість грн. 00 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

лютий - 

1.11
33760000-5 папір туалетний, серветки паперові, рушник паперовий 

кухонний 
2210

112,60                                                            
(сто дванадцять  грн. 60 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

лютий - 

1.12 30230000-0 батарея до блоку безперебійного живлення 2210
1680,00                                                            

(одна тисяча шістсот вісімдесят  грн. 00 

коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

лютий - 

1.13
72410000-7 послуги з розміщення веб-сайту ("Хостінг") на сервері та 

продовження реєстрації доменного імені
2240

1149,31                                                          
(одна тисяча сто сорок дев'ять  грн. 31 

коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

лютий - 

1.14
30140000-2 захищені носії інформації, засіб КЗІ SecureToken-337М в 

кількості 4 шт.
2210

3860,00                                                          
(три тисячі вісімсот шістдесят  грн. 00 

коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

лютий - 

1.15
60140000-1 надання транспортних послуг для перевезень слухачів та 

працівників
2240

15000,00                                                          
(п'ятнадцять тисяч   грн. 00 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

лютий - 



1.16
50310000-1 роботи по ремонту та технічному обслуговуванню 

принтерів, заправка, регенерація та відновлення картриджів принтерів
2240

5000,00                                                          
(п'ять тисяч  грн. 00 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

лютий - 

1.17 30190000-7 папки, папір, файли та інші канцелярські товари 2210
20000,00                                                          

(двадцять тисяч  грн. 00 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

березень - 

1.18 79820000-8 виготовлення свідоцтв та сертифікатів 2210
3660,00                                                          

(три тисячі шістсот шістдесят   грн. 00 

коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

березень - 

1.19 79210000-9 послуги з сертифікації системи менеджменту/управління 2240
7923,82                                                          

(сім тисяч  дев'ятсот двадцять три грн. 82 

коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

березень

спеціальний 

фонд-плата 

за послуги

1.20 30190000-7 печатка мала гербова з автоматичною оснасткою 2210
700,00                                                          

(сімсот грн. 00 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

квітень - 

1.21
32340000-8 акустична система Sven 2шт. та акустична система Edifier 1 

шт.
2210

1951,20                                                        
(одна тисяча  дев'ятсот п'ятдесят одна грн. 

20 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

квітень - 

1.22 31440000-2 акумулятор до фотоапарату 2 шт. 2210
409,04                                                        

(чотириста дев'ять  грн. 04 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

квітень - 

1.23 31310000-2  кабель для з'єднання 2 шт. 2210
64,80                                                       

(шістдесят чотири  грн. 80 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

квітень - 

1.24 30210000-4 сканер Canon 2210
2682,59                                                         

(дві тисячі шістсот вісімдесят дві  грн. 59 

коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

квітень - 

1.25
66510000-8 страхування орендованого приміщення, що знаходиться за 

адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 49
2240

659,00                                                                   
( шістсот п'ятдесят дев'ять  грн. 00 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

квітень - 

1.26
39520000-3 ганчірки для прибирання та миття полу, губки, серветки та 

рукавиці для миття посуду та прибирання
2210

346,60                                                                        
( триста сорок шість грн. 60 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

квітень



1.27

39830000-9 засоби для чищення: білизна, чистящий порошок,засіб для 

миття, засіб-гель для видалення іржі, мило рідке, рідке мило 

господарське, засоби для чищення, засіб для миття вікон, мило 

господарське, мило туалетне, миючий засіб для підлоги, засіб для 

чистки труб

2210
929,15                                                                           

(дев'ятсот двадцять дев'ять грн. 15 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

квітень

1.28 19640000-4 пакети для сміття 2210
148,30                                                                      

(сто сорок вісім грн. 30 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

квітень

1.29 39810000-3 освіжувач повітря 2210
127,60                                                                        

(сто двадцять сім грн. 60 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

квітень

1.30
33760000-5 папір туалетний, серветки паперові, рушник паперовий 

кухонний 
2210

156,35                                                            
(сто п'ятдесят шість  грн. 35 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

квітень

1.31

92110000-5 послуги із виготовлення відеофільмів з основ української 

жестової мови з урахуванням специфіки професійної лексики категорій 

слухачів (працівники ЦНАПів, лікарі екстреної медичної допомоги, 

працівники патрульної поліції)

2240
12000,00                                                                    

(дванадцять тисяч грн. 00 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

травень

1.32 30190000-7 папір ксероксний 2210
800,00                                                                     

(вісімсот грн. 00 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

травень

1.33
30230000-0 Диски DVD для запису відеофільмів з основ української 

жестової мови
2210

1600,00                                                         
(одна тисяча шістсот  грн. 00 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

травень

1.34 30120000-6 картридж HP C6657 AE COLOUR в кількості 2 шт. 2210
1046,40                                                       

(одна тисяча сорок шість грн. 40 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

травень

1.35

22470000-5  методичний посібник "Актуальні питання посилення 

правової спроможності територіальних громад в Україні" в рамках 

Програми правової освіти населення області на 2016-2020 роки в 

кількості 500 шт.

2210
9200,00                                                         

(дев'ять тисяч двісті  грн. 00 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

травень



1.36
22160000-9 інформаційний буклет формату А4 в кількості 1000 шт.в 

рамках Програми правової освіти населення області на 2016-2020 роки
2210

2000,00                                                                         
(дві тисячі грн. 00 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

травень

1.37
60140000-1 автопослуги з перевезення пасажирів (транспортні 

послуги) в рамках Програми правової освіти населення області на 2016-

2020 роки

2240
17800,00                                                                         

(сімнадцять тисяч вісімсот грн. 00 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

травень

1.38
79120000-1 постачання примірника та пакетів оновлень (компонент) 

комп'ютерної програми "M.E.Doc" Модуль звітність з правом 

використання на рік

2240
1500,00                                                                         

(одна тисяча п'ятсотсот грн. 00 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

червень

1.39 39520000-3 ганчірки, губки, серветки та рукавиці для прибирання 2210
409,55                                                    

(чотириста дев'ять грн. 55 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

липень

1.40

39830000-9 засоби для чищення: білизна, чистящий порошок,засіб для 

миття, засіб-гель для видалення іржі, мило рідке, рідке мило 

господарське, засоби для чищення, засіб для миття вікон, мило 

господарське, мило туалетне,  засіб для чистки труб

2210
935,90                                                         

(дев'ятсот тридцять п'ять  грн. 90 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

липень

1.41 19640000-4 пакети для сміття 2210
172,60                                                                     

(сто сімдесят дві грн. 60 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

липень

1.42 39810000-3 освіжувач повітря 2210
159,50                                                                       

(сто п'ятдесят дев'ять грн. 50 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

липень

1.43
33760000-5 папір туалетний, серветки паперові, рушник паперовий 

кухонний 
2210

232,00                                                                        
(двісті тридцять дві грн. 00 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

липень

1.44 50730000-1 технічне обслуговування кондиціонерів (13 шт.) 2240
6500,00                                                                        

(шість тисяч п'ятсот грн. 00 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

липень

1.45 39150000-8 комод 2210
896,00                                                                        

(вісімсот дев'яносто шість грн. 00 коп.)

без 

застосування 

електронної 

системи

липень

___________              Осипенко Н.М.

17 липня 2018 року  (підпис)   

                                                       М.П.


