
 

 
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2019 рік (зі змінами) 

Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області  

ЄДРПОУ 13322403 

№ 

Предмет 

закупівлі 

 

Код 

КЕКВ 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

a.  Послуги з виплати та доставки пенсій, 

допомоги на поховання 

64110000-0 – Поштові послуги 

2240 
900 000 (дев’ятсот  

тисяч  гривень) 

Переговорна 

процедура, 

скорочена 

Листопад 

2018 

Відмінено 

13.12.2018 

2.  

Послуги з виплати та доставки пенсій, 

допомоги на поховання 

64120000-3 – Кур’єрські послуги  

2240 

84500,00 тис. грн.. 

(вісімдесят чотири 

мільйони п’ятсот 

тисяч гривень) 

Переговорна 

процедура 
Грудень 2018  

3.  

Послуги з виплати та доставки житлових 

субсидій у готівковій формі 

(64120000-3 – Кур’єрські послуги) 

2240 

6 138 406,00 грн. 

(шість мільйонів 

сто тридцять вісім 

тисяч чотириста 

шість гривень) 

Переговорна 

процедура 
Лютий 2019  

4.  
Бензин А-95 та дизельне паливо 

(09130000-9 –Нафта і дистиляти) 
2210 

706,6 тис. грн.. 

(сімсот шість тисяч 

шістсот гривень). 

Відкриті 

торги 

Березень 

2019 

Відмінено 

15.04.2019 

5.  

Папір та конверти немарковані 

(30190000-7 - Офісне устаткування та 

приладдя різне) 

2210 

685,5 тис. грн. 

 (шістсот 

вісімдесят шість 

тисяч гривень  

п’ятсот  гривень). 

Відкриті 

торги 

Березень 

2019 
 

6.  

Послуги з технічного обслуговування 

принтерів, БФП та ксерокопіювальних 

апаратів: заправка, відновлення картриджів 

та заправка туб 

(50320000-4 Послуги з ремонту і технічного 

2240 

575,3 тис. грн. 

(п’ятсот сімдесят 

п’ять тисяч триста  

гривень). 

Відкриті 

торги 
Квітень 2019  



обслуговування персональних комп'ютерів) 

7.  
Бензин А-95 та дизельнепаливо 

(09130000-9 –Нафта і дистиляти) 
2210 

706,6 тис. грн.. 

(сімсот шість тисяч 

шістсот гривень). 

Відкриті 

торги 
Квітень 2019  

8.  

Персональні комп’ютери (30210000-4 

Машини для обробкиданих 

(апаратначастина) 

3110 

805,0  тис. грн. 

(вісімсот п’ять 

тисяч гривень). 

Відкриті 

торги 
Травень 2019 

Відмінено 

27.06.2019 

9.  

Книжкові сканери 

(30210000-4 Машини для обробкиданих 

(апаратначастина) 

3110 

121,8 тис. грн. 

(сто двадцять одна 

тисяча вісімсот 

гривень). 

Відкриті 

торги 
Травень 2019  

10.  
Сервер баз даних із програмним 

забезпеченням та йогоналаштуванням 

(48820000-2 Сервери) 

3110 

449,0 тис. грн. 

(чотириста сорок 

дев’ять  тисяч 

гривень). 

Відкриті 

торги 
Травень 2019  

11.  
Марки поштові 

(22410000-7 – Марки) 
2210 

200,0 тис. грн. 

(двісті тисяч 

гривень). 

Переговорна 

процедура 

(скорочена) 

Травень 2019  

12.  
Марковані конверти 

(30190000-7Офісне устаткування та 

приладдя різне) 

2210 

175,0 тис. грн. 

(сто сімдесят п’ять 

тисяч гривень) 

Переговорна 

процедура 

(скорочена) 

Травень 2019 
Відмінено 

05.06.2019 

13.  
Комп’ютерний сервер 

(48820000-2 Сервери) 
3110 

175,50 тис. грн. 

(сто сімдесят п’ять   

тисяч п’ятсот  

гривень). 

Відкриті 

торги 
Травень 2019 

Відмінено 

18.06.2019 

14.  
Комп’ютерний сервер  

(48820000-2 Сервери) 
3110 

175,50 тис. грн. 

(сто сімдесят п’ять 

тисяч п’ятсот  

гривень). 

Відкриті 

торги 
Червень 2019 

Відмінено 

10.07.2019 

 

15.  
Марковані конверти 

(30190000-7Офісне устаткування та 

приладдя різне) 

2210 

175,0 тис. грн. 

(сто сімдесят п’ять 

тисяч гривень) 

Переговорна 

процедура 

(скорочена) 

Червень 2019  

16.  
Персональнікомп’ютери (30210000-4 

Машини для обробкиданих 

(апаратначастина) 

3110 

805,0  тис. грн. 

(вісімсот п’ять 

тисяч гривень). 

Відкриті 

торги 
Червень 2019  



17.  

Термінали обслуговування електронної 

черги 

30210000-4 Машини для обробки даних 

(апаратна частина) 

3110 

288,0 тис. грн. 

 (двісті вісімдесят 

вісім тисяч 

гривень). 

Відкриті 

торги 
Липень 2019  

18.  
Ноутбуки і сканери 

30210000-4 Машини для обробки даних 

(апаратна частина) 

3110, 2210 

296,4 тис.грн. 

(двісті дев’яносто  

шість тисяч 

чотириста гривень) 

Відкриті 

торги 
Липень 2019 

Відмінено  

19.07.2019 

19.  
Комп’ютерний сервер 

48820000-2 - Сервери 
3110 

175,50 тис. грн. 

(сто сімдесят п’ять   

тисяч п’ятсот  

гривень). 

Відкриті 

торги 
Липень 2019 

Відмінено  

06.08.2019 

20.  
Сканери 

30210000-4 Машини для обробки даних 

(апаратна частина) 

2210 

57,2 тис. грн 

(п’ятдесят сім 

тисяч двісті 

гривень) 

Відкриті 

торги 
Серпень 2019 

Відмінено  

22.08.2019 

21.  
30210000-4 Машини для обробки даних 

(апаратна частина) 
3110 

239,2 тис. грн 

(двісті тридцять 

дев’ять тисяч 

двісті гривень) 

Відкриті 

торги 
Серпень 2019 

Відмінено  

26.08.2019 

22.  
Комп’ютерний сервер 

48820000-2 - Сервери 
3110 

175,50 тис. грн. 

(сто сімдесят п’ять   

тисяч п’ятсот  

гривень). 

Відкриті 

торги 
Cерпень 2019  

23.  
Сканери 

30210000-4 Машини для обробки даних 

(апаратна частина) 

2210 

57,2 тис. грн 

(п’ятдесят сім 

тисяч двісті 

гривень) 

Відкриті 

торги 

Вересень 

2019 
 

24.  
Ноутбуки 

30210000-4 Машини для обробки даних 

(апаратна частина) 

3110 

239,2 тис. грн 

(двісті тридцять 

дев’ять тисяч 

двісті гривень) 

Відкриті 

торги 

Вересень 

2019 
 

25.  
Термінали обслуговування електронної 

черги 

30210000-4 Машини для обробки даних 

3110 

96,0 тис. грн 

(дев’яносто шість 

тисяч гривень) 

Відкриті 

торги 

Вересень 

2019 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(апаратна частина) 

26.  
Сканери потокові 

30210000-4 Машини для обробки даних 

(апаратна частина) 

3110 

37,4 тис. грн 

(тридцять сім 

тисяч чотириста 

гривень) 

Відкриті 

торги 

Вересень 

2019 
 

27.  
QR-код сканери 

30210000-4 Машини для обробки даних 

(апаратна частина) 

2210 

102,41 тис. грн (сто 

дві тисячі 

чотириста десять  

гривень) 

Відкриті 

торги 

Вересень 

2019 
 

28.  
Персональні комп’ютери 

30210000-4 Машини для обробки даних 

(апаратна частина) 

3110 

1 679,0 тис. грн. 

(один мільйон 

шістсот сімдесят 

дев’ять тисяч 

гривень) 

Відкриті 

торги 

Вересень 

2019 
 

Зі змінами, які затверджені рішенням тендерного комітету від 02.09.2019, протокол №112 

 


