
Конкретна назва предмету закупівлі Коди та назви 

відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі (за 

наявності)

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

Подовження дії ліцензії на використання 

інформаційно-правової системи «Ліга-Закон»

48810000-9

Інформаційні системи

382 104,00 

(власний бюджет)
Відкриті торги Листопад 2019

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з супроводження та технічної 

підтримки програмного забезпечення «Система 

електронного документообігу АСКОД»

72250000-2

Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою

416 160,00

(власний бюджет)
Переговорна 

процедура
грудень 2019

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з супроводження та технічної 

підтримки комп’ютерної програми "Програмний 

комплекс «Автоматизована система виплат 

Фонду (Операційний день Фонду системи 

виплат відшкодувань вкладникам)"

72250000-2

Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою

2 800 000,00                           

(власний бюджет)

Переговорна 

процедура
грудень 2019

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з технічної підтримки комп’ютерної 

програми «Єдина операційно-інформаційна 

система неплатоспроможних банків».

72250000-2

Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою

6 300 000,00

(власний бюджет)

Переговорна 

процедура
січень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги телефонного зв’язку 

64210000-1

Послуги телефонного 

зв’язку

148 061,00                      

(власний бюджет)

Переговорна 

процедура
грудень 2019

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з пересилання відправлень «Укрпошта 

Стандарт»

64110000-0

Поштові послуги

350 000,00

(власний бюджет)

Переговорна 

процедура
січень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Захарова О.В.

Послуги з технічної підтримки комп’ютерної 

програми «Програмний комплекс з виведення 

неплатоспроможних банків з ринку»

72250000-2

Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою

2 700 000,00

(власний бюджет)

Переговорна 

процедура
січень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2020  рік 
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Конкретна назва предмету закупівлі Коди та назви 

відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі (за 

наявності)

Код згідно з 

КЕКВ (для 

бюджетних 
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очікувана вартість 

предмета закупівлі
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закупівлі

Орієнтовний 

початок 
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процедури 

закупівлі

Примітки

Послуги з ремонту та технічної підтримки 

дискової підсистеми NetApp FAS8200, що є 

складовою програмно-апаратного комплексу 

Lenovo Flex System

50320000-4 Послуги з 

ремонту і технічного 

обслуговування 

персональних 

комп’ютерів

1 133 767,00 

(власний бюджет)
Відкриті торги січень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з модернізації комп’ютерної програми 

«Єдина операційно-інформаційна система 

неплатоспроможних банків»

72210000-0

Послуги з розробки 

пакетів програмного 

забезпечення

1 056 000,00

(власний бюджет)

Переговорна 

процедура
січень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Затверджений рішенням тендерного комітету від 13 листопада 2019 року № 543/19 (зі змінами, затвердженими рішеннями ТК від 15.01.2020 №015/20).

Голова тендерного комітету ____________ С.В. Рекрут
(підпис)

Cекретар тендерного комітету ___________ Т.М. Мазур
(підпис)


