РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2019 рік

Станом на 19 березня 2019 року

___Центральна виборча комісія, код за ЄДРПОУ 21661450__
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

№ з/п

1

3

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

1
Телекомунікаційні послуги з надання телефонного
зв’язку загального користування
(64210000-1 – послуги телефонного зв’язку та передачі
даних)
Система збереження даних
(30233000-1 - пристрої для зберігання та зчитування
даних)

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
6731010,
2240

3
500 720,00 грн
(п’ятсот тисяч сімсот
двадцять гривень
00 копійок) з ПДВ
8 150 000,00 грн
(вісім мільйонів сто
п'ятдесят тисяч гривень
00 копійок) з ПДВ
4 200 000,00 грн
(чотири мільйони двісті
тисяч гривень 00 копійок)
з ПДВ
2 097 000,00 грн
(два мільйони дев'яносто сім
тисяч гривень 00 копійок)
з ПДВ
4 200 000,00 грн
(чотири мільйони двісті
тисяч гривень 00 копійок)
з ПДВ
512 100,00 грн
(п’ятсот дванадцять тисяч
сто гривень 00 копійок)
з ПДВ
3 000 000,00 грн
(три мільйони гривень
00 копійок) з ПДВ

4
Переговорна
процедура
закупівлі

5
Січень

6

Відкриті торги

Січень

Відкриті торги

Січень

Відкриті торги

Січень

Відкриті торги

Січень

Відкриті торги

Лютий

Відкриті торги

Березень

6731010,
2240,
3110

4

Система керування мережевою безпекою,
автентифікації та моніторингу
(32420000-3 – мережеве обладнання)

6731010,
3110

5

Комп’ютерна техніка
(30230000-0 – комп'ютерне обладнання)

6731010,
3110,
2210

6

Мережеві комутатори
(32420000-3 – мережеве обладнання)

6731010,
3110

7

Послуги з обслуговування копіювальних апаратів
(79520000-5 – копіювально-розмножувальні послуги)

6731010,
2240

8

Обладнання до ПАТС, послуги з його встановлення
та підтримки
(32545000-5 - системи приватних автоматичних
телефонних станцій)

6731010,
2210,
2240,
3110

№ з/п

9

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

1
Витратні матеріали
(30125100-2 – картриджі з тонером)

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
6731010,
2210

3
485 938,00 грн
(чотириста вісімдесят п’ять
тисяч дев’ятсот тридцять
вісім гривень 00 копійок)
з ПДВ
15 830 000,00 грн
(п'ятнадцять мільйонів
вісімсот тридцять тисяч
гривень 00 копійок) з ПДВ
1 900 000,00 грн
(один мільйон дев’ятсот
тисяч гривень 00 копійок)
з ПДВ
4 327 248,00 грн
(чотири мільйони триста
двадцять сім тисяч двісті
сорок вісім гривень
00 копійок) з ПДВ, з них:

4
Відкриті торги

5
Травень

6

Переговорна
процедура
закупівлі

Червень

Відкриті торги

Червень

Переговорна
процедура
закупівлі

Січень

Переговорна
процедура
закупівлі

Лютий

10

Послуги з модифікації та підтримки ІАС "Вибори
народних депутатів України"
(72253200-5 –послуги з підтримки систем)

6731010,
2240

11

Рентген-телевізійна система типу HEIMANN
HI-SCAN 5030 si (або еквівалент)
(38580000-4 – рентгенологічне та радіологічне
обладнання немедичного призначення)
Оплата експлуатаційних та інших послуг,
пов’язаних з утриманням адмінбудинку та
прибудинкової території в належному стані
(77314000-4 – послуги з утримання територій)

6731010,
3110

12

6731010,
2240

Державний бюджет:
3 823 584,00 грн
(три мільйони вісімсот
двадцять три тисячі п’ятсот
вісімдесят чотири гривні
00 копійок);
відшкодування орендарем:
503 664,00 грн
(п’ятсот три тисячі шістсот
шістдесят чотири гривні
00 копійок).
13

Електрична енергія
(09310000-5 – електрична енергія)

6731010,
2273

1 858 500,00 грн
(один мільйон вісімсот
п’ятдесят вісім тисяч
п’ятсот гривень
00 копійок) з ПДВ

2

№ з/п

14

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

1
Папір формату А4
(30197630-1 – папір для друку)

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
6731010,
2210

3
482 500,00 грн
(чотириста вісімдесят дві
тисячі п’ятсот гривень
00 копійок) з ПДВ, з них:

4
Відкриті торги

5
Березень

6

лот № 1 – 361 800,00 грн
(триста шістдесят одна
тисяча вісімсот гривень
00 копійок)

лот № 1 – папір формату А4 (покращеної якості) –
3015 пачок
лот № 2 – папір формату А4 – 1341 пачка

лот № 2 – 120 700,00 грн
(сто двадцять тисяч сімсот
гривень 00 копійок)

15

Квартири
(70100000-2 – послуги, пов'язані з власною
нерухомістю)

6731010,
3121

2 967 000,00 грн
(два мільйони дев’ятсот
шістдесят сім тисяч гривень
00 копійок) з ПДВ

Відкриті торги

Вересень

16

Поточний ремонт приміщень
(50700000-2 – послуги з ремонту і технічного
обслуговування будівельних конструкцій)

6731010,
2240

3 184 980,00 грн
(три мільйони сто вісімдесят
чотири тисячі дев’ятсот
вісімдесят гривень
00 копійок) з ПДВ, з них:

Відкриті торги

Жовтень

Відкриті торги

Лютий

17

лот № 1 – поточний ремонт приміщень
адмінбудинку за адресою пл. Лесі Українки, 1

лот № 1 – 1 137 180,00 грн
(один мільйон сто тридцять
сім тисяч сто вісімдесят
гривень 00 копійок)

лот № 2 – поточний ремонт приміщень за адресою
вул. Академіка Туполєва, 12а

лот № 2 – 2 047 800,00 грн
(два мільйони сорок сім
тисяч вісімсот гривень
00 копійок)

Послуги з технічного обслуговування та поточного
ремонту автомобілів Центральної виборчої комісії
на станціях техобслуговування
(50112000-3 – послуги з ремонту і технічного

6731010,
2240

1 470 000,00 грн
(один мільйон чотириста
сімдесят тисяч гривень
00 копійок) з ПДВ, з них:

3

№ з/п

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

1
обслуговування автомобілів):

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

Відкриті торги

Лютий

Відкриті торги

Липень

Переговорна
процедура
закупівлі

Січень

лот № 1 – 570 000,00 грн
(п'ятсот сімдесят тисяч
гривень 00 копійок)

лот № 1– послуги з технічного обслуговування та поточного
ремонту автомобілів марки Mercedes-Benz
лот № 2 – послуги з технічного обслуговування та
поточного ремонту автомобілів марки Volkswagen

18

Паливно-мастильні матеріали

6731010,
2210

лот № 1 – бензин марки А-95
(09132000-3 – бензин)

лот № 2 – 900 000,00 грн
(дев'ятсот тисяч гривень
00 копійок)
3 547 782,00 грн
(три мільйони п’ятсот сорок
сім тисяч сімсот вісімдесят
дві гривні 00 копійок)
з ПДВ, з них:
лот № 1 – 3 463 782,00 грн
(три мільйони чотириста
шістдесят три тисячі сімсот
вісімдесят дві гривні
00 копійок) з ПДВ;

лот № 2 – дизельне паливо
(09134200-9 – дизельне паливо)
19

Автомобілі
(34110000-1 – легкові автомобілі)

6731010,
3110

20

Телекомунікаційні послуги з підтримки
віртуальної приватної мережі автоматизованої
інформаційно-телекомунікаційної системи
"Державний реєстр виборців" для забезпечення
обміну даними між органами Державного реєстру
виборців
(64210000-1 – послуги телефонного зв’язку та
передачі даних)

6731050,
2240

лот № 2 – 84 000,00 грн
(вісімдесят чотири тисячі
гривень 00 копійок) з ПДВ
16 855 000,00 грн
(шістнадцять мільйонів
вісімсот п’ятдесят п’ять
тисяч гривень 00 копійок)
з ПДВ
7 607 457,50 грн
(сім мільйонів шістсот сім
тисяч чотириста п’ятдесят
сім гривень 50 копійок)
з ПДВ

4

№ з/п

21

22

23

24

25

26

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 підтримки каналу передачі даних
Національної системи конфіденційного зв’язку між
центром оброблення даних автоматизованої
інформаційно-телекомунікаційної системи
"Державний реєстр виборців" та зовнішнім
сховищем
(72318000-7 – послуги з передачі даних)
Послуги передачі даних з використанням
супутникового зв'язку для забезпечення резервного
обміну даними між органами Державного реєстру
виборців
(64214100-0 – послуги з оренди каналу супутникового
зв'язку)
Послуги з технічного обслуговування
телекомунікаційного обладнання та обладнання
технічного захисту інформації автоматизованої
інформаційно-телекомунікаційної системи
"Державний реєстр виборців"
(50330000-7– послуги з технічного обслуговування
телекомунікаційного обладнання)
Послуги з технічного обслуговування друкуючих
пристроїв органів Державного реєстру виборців
(50313000-2 – технічне обслуговування і ремонт
копіювально-розмножувальної техніки)

2
6731050,
2240

3
250 000,00 грн
(двісті п’ятдесят тисяч
гривень 00 копійок) з ПДВ

4
Переговорна
процедура
закупівлі

5
Січень

6

6731050,
2240

913 340,00 грн
(дев’ятсот тринадцять тисяч
триста сорок гривень
00 копійок) з ПДВ

Переговорна
процедура
закупівлі

Березень

6731050,
2240

6 210 160,00 грн
(шість мільйонів двісті
десять тисяч сто шістдесят
гривень 00 копійки) з ПДВ

Відкриті торги

Січень

6731050,
2240

Відкриті торги

Січень

Послуги з технічного обслуговування серверного
обладнання центру обробки даних автоматизованої
інформаційно-телекомунікаційної системи
"Державний реєстр виборців"
(50312000-5 – технічне обслуговування і ремонт
комп'ютерного обладнання)
Послуги з технічного обслуговування серверного
обладнання ORACLE ЦОД автоматизованої
інформаційно-телекомунікаційної системи
"Державний реєстр виборців"
(50312000-5 – технічне обслуговування і ремонт
комп'ютерного обладнання)

6731050,
2240

6 110 444,00 грн
(шість мільйонів сто десять
тисяч чотириста сорок
чотири гривні 00 копійок)
з ПДВ
2 648 982,00 грн
(два мільйони шістсот сорок
вісім тисяч дев’ятсот
вісімдесят дві гривні
00 копійки) з ПДВ

Відкриті торги

Лютий

1 877 162,00 грн
(один мільйон вісімсот
сімдесят сім тисяч сто
шістдесят дві гривні
00 копійок) з ПДВ

Відкриті торги

Березень

6731050,
2240

5

№ з/п

27

28

29

30

31

32

33

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
Друкуючі пристрої з двостороннім друком
формату А3
(30232110-8 – лазерні принтери)

2
6731050,
3110

4
Відкриті торги

5
Березень

6

Комплекс телекомунікаційних засобів для
забезпечення функціонування телекомунікаційної
мережі автоматизованої інформаційнотелекомунікаційної системи "Державний реєстр
виборців"
(32522000-8 – телекомунікаційне обладнання)
Ліцензії на технічну підтримку програмного
забезпечення системи управління базами даних
ORACLE (на яке майнові права не передаються)
(48612000-1 – системи керування базами даних)

6731050,
3110

Відкриті торги

Травень

Відкриті торги

Червень

Ліцензії на загальносистемне програмне
забезпечення SuSE Enterprise Linux Standard 3 Year
Subscription (або еквівалент) (на яке майнові права
не передаються)
(48620000-0 – операційні системи)
Ліцензії на загальносистемне програмне
забезпечення антивірусного захисту
автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної
системи "Державний реєстр виборців" (на яке
майнові права не передаються)
(48761000-0 – пакети антивірусного програмного
забезпечення)
Серверний комплекс обробки та зберігання даних
ЦОД автоматизованої інформаційнотелекомунікаційної системи "Державний реєстр
виборців" від шкідливого програмного
забезпечення
(48800000-6 – інформаційні системи та сервери)
Персональні комп'ютери для користувачів
автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної
системи "Державний реєстр виборців"
(30213000-5 – персональні комп'ютери)

6731050,
2240

3
13 545 717,00 грн
(тринадцять мільйонів
п’ятсот сорок п’ять тисяч
сімсот сімнадцять гривень
00 копійок) з ПДВ
19 639 876,59 грн
(дев’ятнадцять мільйонів
шістсот тридцять дев’ять
тисяч вісімсот сімдесят
шість гривень 59 копійок)
з ПДВ
5 375 057,83 грн
(п’ять мільйонів триста
сімдесят п’ять тисяч
п’ятдесят сім гривень
83 копійки) з ПДВ
461 160,00 грн
(чотириста шістдесят одна
тисяча сто шістдесят
гривень 00 копійок)
без ПДВ
1 089 600,00 грн
(один мільйон вісімдесят
дев’ять тисяч шістсот
гривень 00 копійок)
без ПДВ

Відкриті торги

Червень

Відкриті торги

Вересень

33 351 322,59 грн
(тридцять три мільйони
триста п’ятдесят одна
тисяча триста двадцять дві
гривні 59 копійок) з ПДВ

Відкриті торги

Вересень

72 216 009,00 грн

Відкриті торги

Вересень

6731050,
2240

6731050,
2240

6731050,
3110

6731050,
3110

(сімдесят два мільйони двісті
шістнадцять тисяч дев’ять
гривень 00 копійок) з ПДВ

6

№ 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

2

3

4

5

6

ЗАГАЛЬНА СУМА

251 335 056,51 грн
(двісті п’ятдесят один
мільйон триста тридцять
п'ять тисяч п'ятдесят шість
гривень 51 копійка)

Затверджено рішенням тендерного комітету Комісії від 11 січня 2019 року.
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