
Конкретна назва предмету 

закупівлі

Коди класифікаторів 

предмета закупівлі:            

ДК 021:2015                    

(ДК 016:2010)              

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість 

предмета закупівлі            

(грн. у т.ч. ПДВ 20%)

Процедура закупівлі

Орієнтовний 

початок проведення 

процедури закупівлі

Примітки

Друкування (виготовлення)   

рекламно-інформаційної продукції 

із символікою Фонду, Річного звіту 

фонду за 2015 рік

79821 (18.12.1) 350 000,00 відкриті торги серпень 2016

Відповідальна особа                   

за здійснення закупівлі                

Серветник І.В.

Послуги з трансляції відеоролику 

про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб

92121 (60.20.4) 434 202,00 відкриті торги серпень 2016

Відповідальна особа                   

за здійснення закупівлі                

Серветник І.В.

Технічна підтримка системи 

керування базами даних Oracle 11g
72253 (62.02.2) 830 000,00 відкриті торги серпень 2016

Відповідальна особа                   

за здійснення закупівлі                

Бащев А.А.

Послуги технічної підтримки ПК 

"Автоматизована система виплат 

Фонду"

72253 (62.02.2) 606 000,00
переговорна 

процедура закупівлі
вересень 2016

Відповідальна особа                   

за здійснення закупівлі                

Бащев А.А.

Ліцензії на програмне забезпечення 

«1С-Бітрікс: Корпоративний 

портал» та «1С-Бітрікс «Керування 

сайтом»

48781 (58.29.5) 170 000,00 відкриті торги серпень 2016

Відповідальна особа                   

за здійснення закупівлі                

Бащев А.А.

Багатофункціональний пристрій 

(БФП) формату А4, принтер 

штрих-коду, термінал збору 

даних

30232 (26.20.1) 56 000,00 відкриті торги серпень 2016

Відповідальна особа                   

за здійснення закупівлі                

Бащев А.А.

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2016  рік (в новій редакції)

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, код за ЄДРПОУ 21708016
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Послуги захисту сайтів Фонду від 

зловмисних атак
72415 (63.11.1) 175 000,00 відкриті торги серпень 2016

Відповідальна особа                   

за здійснення закупівлі                

Бащев А.А.

Послуги з ремонту та технічному 

обслуговуванню комп’ютерної, 

копіювальної та іншої офісної 

техніки

50313, 50321, 50322, 

50323 (95.11.1)
610 900,00 відкриті торги серпень 2016

Відповідальна особа                   

за здійснення закупівлі                

Бащев А.А.

Папір офісний для друку, формат 

А4 
30197 (17.12.7) 320 000,00 відкриті торги листопад 2016

Відповідальна особа                   

за здійснення закупівлі                

Діденко Ф.П.

Доробка комплексного програмного 

продукту стосовно послуг міграції 

даних з ОДБ банків

72211 (62.01.1) 1 760 000,00
переговорна 

процедура закупівлі
вересень 2016

Відповідальна особа                   

за здійснення закупівлі                

Бащев А.А.

Ліцензія Smile IPCC Server на 60 

портів
48781 (58.29.5) 118 800,00 відкриті торги серпень 2016

Відповідальна особа                   

за здійснення закупівлі                

Бащев А.А.

Затверджений рішенням тендерного комітету від 12 серпня 2016 N 9 (зі змінами, затвердженими рішенням ТК від 24.11.2016 № 179).

Голова тендерного комітету К.М. Ворушилін

(підпис)

    М. П.

Секретарь тендерного комітету Т.М. Мазур

(підпис)

_____________________________

______________________________


