Станом на 8 квітня 2019 року
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
для підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року
___Центральна виборча комісія, код за ЄДРПОУ 21661450__
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

№ з/п

Код згідно з
КЕКВ (для
бюджетних
коштів)

Розмір бюджетного
призначення за кошторисом
або очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітки

1
Публікація передвиборних програм кандидатів на
пост Президента України в газеті "Голос України"
(22211000-2 – періодичні спеціалізовані видання)

2
6731040,
2282

3
162 500,00 грн
(сто шістдесят дві тисячі
п’ятсот гривень 00 копійок)
з ПДВ

4
Переговорна
процедура
закупівлі

5
Грудень
2018 року

2

Публікація передвиборних програм кандидатів на
пост Президента України в газеті "Урядовий кур’єр"
(22211000-2 – періодичні спеціалізовані видання)

6731040,
2282

162 500,00 грн
(сто шістдесят дві тисячі
п’ятсот гривень 00 копійок)
з ПДВ

Переговорна
процедура
закупівлі

Грудень
2018 року

3

Публікація матеріалів про організацію підготовки та
проведення виборів, що підлягають обов’язковому
оприлюдненню в газеті "Голос України" відповідно
до Закону
(22211000-2 – періодичні спеціалізовані видання)

6731040,
2282

527 020,00 грн
(п’ятсот двадцять сім тисяч
двадцять гривень
00 копійок) з ПДВ

Переговорна
процедура
закупівлі

Грудень
2018 року

4

Публікація матеріалів про організацію підготовки та
проведення виборів, що підлягають обов’язковому
оприлюдненню в газеті "Урядовий кур’єр"
відповідно до Закону
(22211000-2 – періодичні спеціалізовані видання)

6731040,
2282

527 020,00 грн
(п’ятсот двадцять сім тисяч
двадцять гривень
00 копійок) з ПДВ

Переговорна
процедура
закупівлі

Грудень
2018 року

6
Відповідно до Закону України
"Про публічні закупівлі" (п. 2
ч. 2 ст. 35), Закону України
"Про вибори Президента
України" (ч. 1 ст. 63)
Відповідно до Закону України
"Про публічні закупівлі" (п. 2
ч. 2 ст. 35), Закону України
"Про вибори Президента
України" (ч. 1 ст. 63)
Відповідно до Закону України
"Про публічні закупівлі" (п. 2
ч. 2 ст. 35), Закону України
"Про вибори Президента
України" (ч. 9 с. 41, ч. 3 ст. 50,
ч. 7, 11 ст. 51, ч. 7 ст. 61, ч. 4
ст. 69, ч. 6 ст. 84)
Відповідно до Закону України
"Про публічні закупівлі" (п. 2
ч. 2 ст. 35), Закону України
"Про вибори Президента
України" (ч. 9 с. 41, ч. 3 ст. 50,
ч. 7, 11 ст. 51, ч. 7 ст. 61, ч. 4
ст. 69, ч. 6 ст. 84)

1

Конкретна назва предмета закупівлі
(код національного класифікатора України
ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник")

№ з/п

Код згідно з
КЕКВ (для
бюджетних
коштів)

Розмір бюджетного
призначення за кошторисом
або очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітки

1
Послуги з виготовлення та доставки інформаційних
плакатів кандидатів на пост Президента України
(39294100-0 – інформаційна та рекламна продукція)

2
6731040,
2282

4
Відкриті торги

5
Грудень
2018 року

6

6

Послуги з виготовлення та доставки бланків
протоколів та актів, тощо
(22820000-4 – бланки)

6731040,
2282

Відкриті торги

Грудень
2018 року

7

Послуги з виготовлення та доставки бланків
паперових посвідчень
(22820000-4 – бланки)

6731040,
2282

3
8 359 119,00 грн
(вісім мільйонів триста
п'ятдесят дев'ять тисяч сто
дев'ятнадцять гривень
00 копійок) з ПДВ
14 542 241,04 грн
(чотирнадцять мільйонів
п'ятсот сорок дві тисячі
двісті сорок одна гривня
04 копійки) з ПДВ
819 283,97 грн
(вісімсот дев’ятнадцять
тисяч двісті вісімдесят три
гривні 97 копійок) з ПДВ

Відкриті торги

Грудень
2018 року

8

Послуги з виготовлення та доставки журналів
реєстрації документів, заяв і скарг у виборчій комісії
та журналів обліку особистого прийому громадян у
виборчій комісії
(22810000-1 – паперові чи картонні реєстраційні
журнали)
Послуги з виготовлення та доставки
збірників нормативно-правових актів
(22470000-5 – посібники)

6731040,
2282

717 734,95 грн
(сімсот сімнадцять тисяч
сімсот тридцять чотири
гривні 95 копійок) з ПДВ

Відкриті торги

Січень
2019 року

6731040,
2282

Відкриті торги

Січень
2019 року

Послуги з виготовлення та доставки видання
Закону України "Про вибори Президента України"
(22470000-5 – посібники)

6731040,
2282

1 999 539,32 грн
(один мільйон дев'ятсот
дев'яносто дев'ять тисяч
п'ятсот тридцять дев'ять
гривень 32 копійки) з ПДВ
1 329 412,00 грн
(один мільйон триста
двадцять дев'ять тисяч
чотириста дванадцять
гривень 00 копійок) з ПДВ

Відкриті торги

Грудень
2018 року

5

9

10

Конкретна назва предмета закупівлі
(код національного класифікатора України
ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник")

2

№ з/п

Конкретна назва предмета закупівлі
(код національного класифікатора України
ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник")

Код згідно з
КЕКВ (для
бюджетних
коштів)

Розмір бюджетного
призначення за кошторисом
або очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітки

1
Послуги з виготовлення та доставки збірника
"Роз’яснення щодо порядку підрахунку голосів
виборців на виборчій дільниці та складення
протоколів дільничної виборчої комісії про
підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці
після закінчення голосування на виборах Президента
України"
(22470000-5 – посібники)
Послуги з виготовлення та доставки
архівних боксів
(44617100-9 – картонні коробки)

2
6731040,
2282

3
517 331,18 грн
(п'ятсот сімнадцять тисяч
триста тридцять одна гривня
18 копійок) з ПДВ

4
Відкриті торги

5
Січень
2019 року

6

6731040,
2282

0,00 грн

Відкриті торги

Січень
2019 року

Послуги з виготовлення та доставки
номерних одноразових пломб для пломбування
виборчих скриньок
(35121500-3 – пломби)
Послуги з виготовлення та доставки
пакетів зі спеціальною системою захисту для
транспортування протоколів
(18930000-7 – мішки та пакети)
Послуги з виготовлення та доставки виборчих
скриньок (малі (переносні))
(18924000-2 – скрині)

6731040,
2282

Відкриті торги

Січень
2019 року

Відкриті торги

Січень
2019 року

Відкриті торги

Січень
2019 року

16

Послуги з виготовлення печаток для окружних і
дільничних виборчих комісій
(30192153-8 – штампи)

6731040,
2282

Відкриті торги

Січень
2019 року

17

Послуги зв’язку (організація каналів зв’язку з
окружними виборчими комісіями)
(64210000-1 – послуги телефонного зв’язку та передачі
даних)

6731040,
2282

617 459,00 грн
(шістсот сімнадцять тисяч
чотириста п’ятдесят дев’ять
гривень 00 копійок) з ПДВ
364 099,75 грн
(триста шістдесят чотири
тисячі дев’яносто дев’ять
гривень 75 копійок) з ПДВ
1 981 395,00 грн
(один мільйон дев’ятсот
вісімдесят одна тисяча
триста дев’яносто п’ять
гривень 00 копійок) з ПДВ
6 967 760,00 грн
(шість мільйонів дев’ятсот
шістдесят сім тисяч сімсот
шістдесят гривень
00 копійок) з ПДВ
1 596 120,00 грн
(один мільйон п’ятсот
дев’яносто шість тисяч сто
двадцять гривень
00 копійок) з ПДВ

Переговорна
процедура
закупівлі

Грудень
2018 року

11

12

13

14

15

6731040,
2282

6731040,
2282

3

Відповідно до Закону України
"Про публічні закупівлі" (п. 2
ч. 2 ст. 35), Закону України
"Про вибори Президента
України"

№ з/п

Код згідно з
КЕКВ (для
бюджетних
коштів)

Розмір бюджетного
призначення за кошторисом
або очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітки

1
Послуги з перевезення та доставки відправлень, що
містять документацію, пов’язану з черговими
виборами Президента України 31 березня 2019 року,
між Центральною виборчою комісією та окружними
виборчими комісіями
(64100000-7 – поштові та кур'єрські послуги)
Послуги з модифікації та підтримки ІАС "Вибори
Президента України"
(72253200-5- послуги з підтримки систем)

2
6731040,
2282

3
3 000 000,00 грн
(три мільйони гривень
00 копійок) з ПДВ

4
Відкриті торги

5
Січень
2019 року

6

6731010,
2240

Переговорна
процедура
закупівлі

Грудень
2018 року

Відповідно до Закону України
"Про публічні закупівлі" (п. 2
ч. 2 ст. 35)

Придбання захищених носіїв особистих ключів, які
підтримуються системою дистанційного
обслуговування
(32584000-0 – носії із записаними даними)
Послуги з виготовлення та пакування виборчих
бюлетенів
(22821000-1 – виборчі бюлетені)

6731040,
2282

15 690 000,00 грн
(п’ятнадцять мільйонів
шістсот дев’яносто тисяч
гривень 00 копійок) з ПДВ
381 900,00 грн
(триста вісімдесят одна
тисяча дев'ятсот гривень
00 копійок) з ПДВ
166 365 472,21 грн
(сто шістдесят шість
мільйонів триста шістдесят
п’ять тисяч чотириста
сімдесят дві гривні
21 копійка) з ПДВ

Відкриті торги

Січень
2019 року

Переговорна
процедура
закупівлі

Січень
2019 року

22

Послуги з надання ПАТ "Національна суспільна
телерадіокомпанія України" ефірного часу для
проведення передвиборної агітації кандидатів на пост
Президента України на загальнодержавних каналах
теле- і радіомовлення
(64228000-0 – послуги з транслювання теле- та
радіопередач)

6731040,
2282

19 983 880,00 грн
(дев'ятнадцять мільйонів
дев’ятсот вісімдесят три
тисячі вісімсот вісімдесят
гривень 00 копійок) з ПДВ

Переговорна
процедура
закупівлі

Лютий
2019 року

23

Послуги з надання ПАТ "Національна суспільна
телерадіокомпанія України" ефірного часу для
оприлюднення матеріалів про організацію підготовки
та проведення виборів, що підлягають обов’язковому
оприлюдненню на загальнодержавних каналах теле- і
радіомовлення відповідно до Закону

6731040,
2282

133 540,00 грн
(сто тридцять три тисячі
п’ятсот сорок гривень
00 копійок) з ПДВ

Переговорна
процедура
закупівлі

Лютий
2019 року

18

19

20

21

Конкретна назва предмета закупівлі
(код національного класифікатора України
ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник")

6731040,
2282

4

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 35
Закону України "Про публічні
закупівлі", Закону України "Про
вибори Президента України",
листа Міністерства
економічного розвитку і
торгівлі України від 29 грудня
2018 року № 3241-06/57997-03
Відповідно до Законів України
"Про публічні закупівлі" (п. 2
ч. 2 ст. 35), "Про вибори
Президента України"
(ч. 9, ст. 60, ч. 2, 4 ст. 61, ч. 3
ст. 62), "Про Суспільне
телебачення і радіомовлення
України"
Відповідно до Законів України
"Про публічні закупівлі" (п. 2
ч. 2 ст. 35), "Про вибори
Президента України"
(п. 8 ч. 2 ст. 25, ч. 7 ст. 64),
"Про Суспільне телебачення і

№ з/п

Конкретна назва предмета закупівлі
(код національного класифікатора України
ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник")

1
(64228000-0 – послуги з транслювання теле- та
радіопередач)

Код згідно з
КЕКВ (для
бюджетних
коштів)

Розмір бюджетного
призначення за кошторисом
або очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітки

2

3

4

5

6
радіомовлення України"
Відповідно до Закону України
"Про публічні закупівлі" (п. 2
ч. 2 ст. 35), Закону України
"Про вибори Президента
України" (ч. 1 ст. 63)
Відповідно до Закону України
"Про публічні закупівлі" (п. 2
ч. 2 ст. 35), Закону України
"Про вибори Президента
України" (ч. 1 ст. 63)
Відповідно до Законів України
"Про публічні закупівлі" (п. 2
ч. 2 ст. 35), "Про вибори
Президента України"
(ч. 9 с. 41, ч. 3 ст. 50, ч. 7, 11
ст. 51, ч. 7 ст. 61, ч. 4 ст. 69,
ч. 6 ст. 84)
Відповідно до Законів України
"Про публічні закупівлі" (п. 2
ч. 2 ст. 35), "Про вибори
Президента України"
(ч. 9 с. 41, ч. 3 ст. 50, ч. 7, 11
ст. 51, ч. 7 ст. 61, ч. 4 ст. 69,
ч. 6 ст. 84)

24

Публікація передвиборних програм кандидатів на
пост Президента України в газеті "Голос України"
(22211000-2 – періодичні спеціалізовані видання)

6731040,
2282

305 500,00 грн
(триста п'ять тисяч п'ятсот
гривень 00 копійок) з ПДВ

Переговорна
процедура
закупівлі

Лютий
2019 року

25

Публікація передвиборних програм кандидатів на
пост Президента України в газеті "Урядовий кур’єр"
(22211000-2 – періодичні спеціалізовані видання)

6731040,
2282

215 500,00 грн
(двісті п'ятнадцять тисяч
п'ятсот гривень
00 копійок) з ПДВ

Переговорна
процедура
закупівлі

Лютий
2019 року

26

Публікація матеріалів про організацію підготовки та
проведення виборів, що підлягають обов’язковому
оприлюдненню в газеті "Голос України" відповідно
до Закону
(22211000-2 – періодичні спеціалізовані видання)

6731040,
2282

2 046 200,00 грн
(два мільйони сорок шість
тисяч двісті гривень
00 копійок) з ПДВ

Переговорна
процедура
закупівлі

Лютий
2019 року

27

Публікація матеріалів про організацію підготовки та
проведення виборів, що підлягають обов’язковому
оприлюдненню в газеті "Урядовий кур’єр"
відповідно до Закону
(22211000-2 – періодичні спеціалізовані видання)

6731040,
2282

1 326 000,00 грн
(один мільйон триста
двадцять шість тисяч
гривень 00 копійок) з ПДВ

Переговорна
процедура
закупівлі

Лютий
2019 року

28

Послуги з виготовлення та доставки
номерних одноразових пломб для пломбування
виборчих скриньок
(35121500-3 – пломби)

6731040,
2282

383 204,08 грн
(триста вісімдесят три
тисячі двісті чотири гривні
08 копійок) з ПДВ

Відкриті торги

Березень
2019 року

5

№ з/п

29

Конкретна назва предмета закупівлі
(код національного класифікатора України
ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник")

1
Послуги з виготовлення та пакування виборчих
бюлетенів
(22821000-1 – виборчі бюлетені)

ЗАГАЛЬНА СУМА

Код згідно з
КЕКВ (для
бюджетних
коштів)

Розмір бюджетного
призначення за кошторисом
або очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітки

2
6731040,
2282

3
1 022 505,60 грн
(один мільйон двадцять дві
тисячі п’ятсот п’ять гривень
60 копійок) з ПДВ

4
Переговорна
процедура
закупівлі

5
Квітень
2019 року

6
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 35
Закону України "Про публічні
закупівлі", Закону України "Про
вибори Президента України",
листа Міністерства
економічного розвитку і
торгівлі України від 29 грудня
2018 року № 3241-06/57997-03

252 044 237,10 грн
(двісті п’ятдесят два
мільйони сорок чотири
тисячі двісті тридцять сім
гривень 10 копійок)

Затверджено рішенням тендерного комітету Комісії від 22 грудня 2018 року.
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