
Конкретна назва предмета 
закупівлі, обов'язкове

Валюта: грн, 
евро,

американьскнй 
долар, англ. 

фунт стерлінгів, 
російський 

рубль

ДК 021:2015 код 30230000-0 
«Комп’ютерне обладнання» 

(Багатофункціональні 
пристрої, для виконання 

програми НУШ 
загальноосвітніх навчальних 

закладів Дарницького 
району м. Києва)

Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Річний план закупівель на 2018 рік станом на іу < &Г2019

Очікувана
вартість
предметз
закупівлі

Примітки

грн 1611 600,00

Рік

Тнп процедур: допорогова 
закупівля, відкриті торги, 

відкриті торги з публікацією 
англ.мовою, переговорна 
процедура, переговорна 
процедура для потреб 

оборони

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі,

обов'язкове

2019 відкриті торги

Класифікатор 
ДК 021:2015, 
обов'язкове

05 2018

ДК 021:2015 
код 30230000-0 
«Комп’ютерне 
обладнання»

Класифікатори: 
ДКПП.ДК003, 
ДК015, ДК018, 

обов'язкове

Код КЕКВ (в 
разі

використання
бюджетних

коштів)

У ' - ' & Л  а С "
Затверджений рішенням тендерного комітету «Яй&й ' У Кї!>\і9и "

1 #

зпо

Голова тендерного комітету 
Начальник

Секретар тендерного комітету

Провідний спеціаліст 
централізованої бухгалтерії

і

■ ш '3 &

/

/?

Списовськз 6 1.

Тройко Л.М.



Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Зміни до річного плану закупівель на 2019 рік станом насч^ .^3^.2019р

Конкретна назва предмета 
за куп івді, о бо в'язкіше

Валюта: гри. 
євро,

американьский 
долар, аигл. 

фунт стерлінгів, 
російський 

рубль

Очікувана 
вар гість 
предмета 
закупівлі

Примітки Рік

Тип процедур: допорогппя 
закупівля, відкриті торги, 

відкриті торги з публікацією 
англ.мовою, переговорна 
процедура, переговорна 
процедура для потреб 

оборони

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі,

обов'язкове

Класифікатор 
ДК 021:2015, 
обов'язкове

Класифікатори: Код КЕКВ (в 
разі

використання
бюджетних

коштів)

ДЮНІ, ДК003, 
ДК015, ДК018, 

обов'язкове

ДК 021:2015 код 39160000-1 
«Шкільні меблі»
(шкільні меблі для першого 
класу закладів освіти «Нової 
української школи» 
Дарницького району 
м.Кневя)

гри 6 792 300,00 2019 відкриті торги з публікацією 
англ.мовою 05.2019 39160000-1 2210

Затверджений рішенням тендерного комітету від сі/  . 2019р № н і
Голова тендерного комітету 
Начальник

Секретар тендерного комітету 
Провідний спеціаліст 
централізованої бухгалтерії

Списовська Є.І.

Тройко Л.М.



Конкретна назва предмета 
закупівлі, обов’язкове

Валюта: гри, 
евро,

амеріїканьскпіі
долар, аигл. 

фунт стерлінг ів, 
російський 

рубль

Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Зміни до річного плану закупівель на 2019 рік станом на л|^й^.20і9р.

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Примітки Рік

Тин процедур: допорогова 
закупівля, відкриті торги, 

відкриті торги з публікацією 
англ.мовоіо, переговорна 
процедура, переговорна 
процедура для потреб 

оборони

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі,

обов'язкове

Класифікатор 
ДК 021:2015, 
обов'язкове

Класифікатори: 
ДКПП, ДК003, 
ДК015, ДК018, 

обов'язкове

Код КЕКВ (в 
разі 

використання 
бюджетних 

коштів)

ДК 021:2015 код 42990000-2 
«Машини спеціального 

призначення різні» 
(ламінатор ЬатіМАКК 

сотрапіоп 230 або 
еквівалент, плівка для 
ламінування А4) для 

виконання програми НУЛІ 
закладів загальної середньої 
освіти Дарницького району 

м.Києва)

гри З і 9 600,00 2019 відкриті торги 05.2019

Затверджений рішенням тендерного к'0Ц(іітету.Ді^> ^УгкіУ ,2019р №

Голова тендерного комітету 

Начальник

Секретар тендерного комітету','

Провідний спеціаліст 
централізованої бухгалтерії

і /

//

Списовська Є.1

Тройко Л.М.

42990000-2 2210



Управління освіти Дарницької районної в місті Києві держеної адміністрації
міни до річного плану закупівель на 2019 рік станом і > л . .2019

Конкретна назва предмета 
закупівлі, обов'язкове

Валюта: гри, 
свро,

американьск 
ий долар, 

англ. фунт 
стерлінгів, 
російський 

рубль

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Примітки РІК

Тип процедур: донорогова 
закупівля, відкриті торги, 

відкриті торги 3 
публіканісю англ.мовою, 
переговорна процедура, 

переговорна процедура для 
потреб оборони

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі,

обов'язкове

Класифікатор 
ДК 021:2015, 
обов'язкове

Класифікатори:
ДКПЛ, ДКО03, 
ДК015, ДК018, 

обов'язкове

Код КЕКВ (в 
разі

використання
бюджетних

коштів)

ДК 021:2015 код 32320000-2 
"Телевізійне й аудіовізуальне 
обладнання" (мультимедійне 
обладнання щодо виконання 

програми НУШ) (2 лоти)

гри 7 821 300,00 2019 відкриті торги 05 2019

..

32320000-2 Зі 10

Затверджений рішенням тендерного комітету від

Голова тендерного комітету:
Начальник

Секретар тендерного комітету 
Провідний спеціаліст 
централізовано? бухгалтерії

г< от.2019 р№

Списовська Є.І.

Тройко/І.М.



Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Річний план закупівель на 2018 рік станом на ' _ , ;чї19

Конкретна назва предмета 
закупівлі, обов'язкове

Валюта: гри, 
евро,

американьский 
долар, англ. 

фунт стерлінгів, 
російський 

рубль

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Примітки Рік

Тип ітоцеду»: допооогова 
закупівля, відкриті торги, 

відкриті торги з публікацією 
англ.мовою, переговорна 
процедура, переговорна 

процедура для потреб 
оборони

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі,

обов'язкове

Класифікатор 
ДК 021:2015, 
обов’язкове

Класи Дікатоші:

1
і

Код КЕКВ (в 
разі

використання
бюджетних

коштів)

ДКПП, ДК003, 
ДК015, ДК018, 

обов'язкове

ДК 021:2015 код 39160000-1 
« Ш к іл ьн і меблі» (н ав ч ал ь н е  

п р и л ад д я  дл я  п о ч а т к о в о ї 
ш к о л и  «НУШ» зак л ад ів  

за г а л ь н о ї с е р е д н ь о ї осв іти  
Дарницького району м.

К и єва)

грн 2 5 8 7  100,00 2019 відкриті торги 05.2018 39160000-1 22)0

Затверджений рішенням тендерного комітету

Голова тендерного комітету 

Начальник

Секретар тендерного комітету 
Провідний спеціаліст 

централізованої бухгалтерії

Списовська Є І.

Тройко Л.М.


