
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 

на 2020 рік  

 

Український державний науково-дослідний інститут «Ресурс»,  
код ЄДРПОУ 00276044  

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

 

Конкретна назва  

предмета закупівлі 

Коди та назви 

відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі  

(за наявності) 

Коди згідно з 

КЕКВ 

Розмір  

бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана 

вартість предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Теплова енергія 

 

ДК 021:2015  

«Єдиний 

закупівельний 

словник» 

09320000-8 

Пара, гаряча вода та 

пов’язана продукція 

 

2271 

«Оплата 

теплопостачання» 

 

432 900,00 

 

 

218 600,00 

 

 

 

Переговорна 

процедура 

закупівлі 

 
 
лютий - березень 

2020 року 

 

Загальний 

фонд 

 

Спеціальний  

фонд 

 

 

Електроенергія 

ДК 021:2015  

«Єдиний 

закупівельний 

словник» 

65310000-9 

Розподіл електричної 

енергії 

 

2273 

«Оплата 

електроенергії» 

 

84 200,00 

 

 

132 600,00 

 

 

Переговорна 

процедура 

закупівлі 

 
 
лютий - березень 

2020 року 

 

Загальний 

фонд 

 

Спеціальний  

фонд 

Доукомплектування лабораторії хіміко-біологічних чинників 

 

 

Хімічна продукція для 

науково-дослідних робіт 

ДК 021:2015  

«Єдиний 

закупівельний 

словник» 

24000000-4 

Хімічна продукція 

 

2210 

«Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар» 

 

 

29 700,00 

 

 

Переговорна 
процедура 

 
травень 

2020 року 

 

 

Загальний  

фонд 



Конкретна назва  

предмета закупівлі 

Коди та назви 

відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі  

(за наявності) 

Коди згідно з 

КЕКВ 

Розмір  

бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана 

вартість предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 

Послуги сторонніх організацій для Лабораторії хіміко-біологічних чинників 

Розширення сфери 

акредитації для 

дослідження продукції 

(цукор, масло солодко 

вершкове, молоко 

згущене, олія) що 

закладається до 

Державного резерву за 

всіма необхідними 

показниками якості та 

безпечності на 

відповідність державним 

стандартам 

 

 

 

ДК 021:2015  

«Єдиний 

закупівельний 

словник» 

75120000-3 
Адміністративні 

послуги державних 

установ 

2240 

«Оплата послуг 

(крім 

комунальних)» 

 

 

78 800,00 

 
Допорогова 

закупівля 
 

 

 

 

 
червень  

2020 року 

 

 

Загальний  

фонд 

 

Проведення випробувань зерна державного резерву 

Проведення періодичного 

контролю якісних 

показників зерна 

державного резерву 

України, здійснюється на 

підставі «Графіку 

періодичного контролю 

якості та умов зберігання 

зерна державного резерву 

України на 2020 рік» 

ДК 021:2015  

«Єдиний 

закупівельний 

словник» 

15600000-4 Продукція 

борошномельно-

круп’яної 

промисловості, 

крохмалі та 

крохмалепродукти 

 

 

 

 

 

 

2240  

«Оплата послуг 

(крім 

комунальних)» 

 

 

 

 

110 800,00 

 

 
 
 
 

Відкриті торги 

 
 
 
 

червень  
2020 року 

 

 

 

 

 

Загальний  

фонд 

 



Конкретна назва  

предмета закупівлі 

Коди та назви 

відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі  

(за наявності) 

Коди згідно з 

КЕКВ 

Розмір  

бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана 

вартість предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 

Проведення випробувань продовольчої групи товарів державного резерву 

Проведення випробувань 

продовольчої групи 

товарів державного 

резерву на 2020 рік 

відповідно до Графіку 

перевірок якісного стану 

та умов зберігання 

матеріальних цінностей 

продовольчої групи 

товарів державного 

резерву на 2020 рік. 

 

 

 

 

ДК 021:2015  

«Єдиний 

закупівельний 

словник» 

71900000-7 

Лабораторні послуги 

 

 

 

2240  

«Оплата послуг 

(крім 

комунальних)» 

 

 

 

 

91 600,00 

 

 
 

 
 

Допорогова 
закупівля 

 
 
 
 

червень 
2020 року 

 
 

 

 

 

 

Загальний  

фонд 

 

Проведення випробувань нафтопродуктів державного резерву 

Проведення випробувань  

нафтопродуктів, що 

зберігаються в 

державному резерву на 

2020 рік відповідно до 

Графіку перевірок 

якісного стану та умов 

зберігання матеріальних 

цінностей державного 

резерву на 2020 рік,  

розділ «Нафтопродукти» 

 

 

 

 

ДК 021:2015  

«Єдиний 

закупівельний 

словник» 

71900000-7 

Лабораторні послуги 

 

 

 

 

 

 

2240  

«Оплата послуг 

(крім 

комунальних)» 

 

 

 

 

 

248 800,00 

 

 

 

 

 

 

Відкриті торги 
 

 
 
 
 
 

червень 
2020 року 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний  

фонд 

 



Конкретна назва предмета 

закупівлі 

Коди та назви 

відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі (за 

наявності) 

 

Коди згідно з 

КЕКВ 

Розмір  

бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана 

вартість предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 

Комплектувальні пристрої для покращення технічного оснащення Інституту 

 

 

Монітори комп’ютерні 

типу TFT 19 

ДК 021:2015: 

«Єдиний 

закупівельний 

словник» 

30231310-3 
Плоскопанельні 

дисплеї 

 

 

 

 

2210  

«Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар» 

 

 

 

2 100,00 

 
 

Без 
використання 
електронної 

системи 

 
 

грудень 

2020 року 

 

 

Загальний  

фонд 

 

Принтер 

лазерний,чорнобілий з 

великим обсягом друку, 

моделі HP Laser Jet Pro 

M102 а 

ДК 021:2015: 

«Єдиний 

закупівельний 

словник» 

30232110-8  

Лазерні принтери 

 

 

 

2210  

«Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар» 

 

 

3 500,00 

 
 

Без 
використання 
електронної 

системи 

 
 

грудень 

2020 року 

 

 

Загальний  

фонд 

 

Системний блок 

комп’ютера з параметрами 

не менш за 

3,5х4Ghz/4GbDDR3/500Gb 

SSD/+DWD-RW 

ДК 021:2015: 

«Єдиний 

закупівельний 

словник» 

30211400-5 
Комп’ютерні 

конфігурації 

 

 

 

 

 

2210  

«Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар» 

 

 

 

5 900,00 

 
 

Без 
використання 
електронної 

системи 

 
 

грудень 

2020 року 

 

 

Загальний  

фонд 

 



Конкретна назва предмета 

закупівлі 

Коди та назви 

відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі (за 

наявності) 

 

Коди згідно з 

КЕКВ 

Розмір  

бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана 

вартість предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 

Заходи у сфері техногенної та протипожежної безпеки Інституту 

Розробка проектно-

кошторисної документації 

та експертиза 

протидимної вентиляції 

ДК 021:2015  

«Єдиний 

закупівельний 

словник» 

71322200-3 Послуги з 

проектування 

трубопроводів 

 

 

 

2240 

«Оплата послуг 

(крім 

комунальних)» 

 

 

 

45 000,00 

 
 
 

Допорогова 
закупівля 

 
 

 
листопад - грудень 

2020 року 

 

 

 

Загальний  

фонд 

 

Послуги з встановлення 

протипожежних дверей та 

перегородок 

ДК 021:2015 

«Єдиний 

закупівельний 

словник» 

51700000-9 Послуги 

зі встановлення 

протипожежного 

устаткування 

 

 

 

2240 

 «Оплата послуг 

(крім 

комунальних)» 

 

 

 

85 000,00 

 
 
 

Допорогова 
закупівля 

 
 
 

листопад - грудень 

2020 року 

 

 

 

Загальний  

фонд 

 

 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від «____»________________ 2020 року № __ 

 

Голова тендерного комітету ________________  

(підпис) 
А.В. Пономарьов 

(ініціали та прізвище) 

 

 

                                М. П.  

Секретар тендерного комітету ________________  

(підпис) 
С.М. Кучер 

(ініціали та прізвище) 

   



 


