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РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 

на  2016  рік 

(в новій редакції) 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, код за ЄДРПОУ 21708016 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

 

 

Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі            

(грн. у т.ч. ПДВ 20%) 

 

Процедура закупівлі 

 

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі 

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Папір і картон 

оброблені 17.12.7 

(30197), а саме: папір 

офісний для друку, 

формат А4 та А3 

 

225 563,50              

(двісті двадцять п’ять 

тисяч п’ятсот 

шістдесят три, 50) 

запит цінових 

пропозицій 
березень 2016 

Відповідальна особа     

за здійснення 

закупівлі               

Діденко Ф.П. 

Машини 

обчислювальні, частини 

та приладдя до них 

26.20.1 (30125, 30174, 

30232, 35126),  а саме: 

комп’ютерна техніка та 

приладдя  

 

1 388 670,00                 

(один мільйон триста 

вісімдесят вісім 

тисяч шістсот 

сімдесят) 

відкриті торги березень 2016 

Відповідальна особа     

за здійснення 

закупівлі               

Смілянець А.В. 

торги відмінено 

частково               

(за лотом №3) 

Послуги щодо 

видавання друкованої 

продукції інші 58.19.1 

(22410), а саме: марки 

поштові 

 

350 000,00            

(триста п’ятдесят 

тисяч) 

переговорна 

процедура 
січень 2016 

Відповідальна особа     

за здійснення 

закупівлі               

Захарова О.В. 
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Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі            

(грн. у т.ч. ПДВ 20%) 

 

Процедура закупівлі 

 

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі 

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Послуги щодо 

друкування, інші 

(18.12.1), а саме: 

друкування 

(виготовлення)   

рекламно-

інформаційної 

продукції 

 

350 000,00                        

(триста п’ятдесят 

тисяч) 

відкриті торги серпень 2016 

Відповідальна особа     

за здійснення 

закупівлі                

Серветник І.В. 

Продаж рекламного 

часу  на телебаченні 

60.20.4 (92121), а саме: 

трансляція відеороликів 

 434 202,00 

(чотириста тридцять 

чотири тисячі двісті 

дві) 

відкриті торги серпень 2016 

Відповідальна особа     

за здійснення 

закупівлі                 

Серветник І.В. 

Послуги щодо 

консультування 

стосовно систем і ПЗ 

(62.02.2), а саме: 

технічна підтримка ПЗ 

"Система електронного 

документообігу 

«АСКОД»  

 

 

 

118 944,00                        

(сто  вісімнадцять 

тисяч дев’ятсот 

сорок чотири) 

переговорна 

процедура 
січень 2016 

Відповідальна особа     

за здійснення 

закупівлі                

Смілянець А.В. 
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Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі            

(грн. у т.ч. ПДВ 20%) 

 

Процедура закупівлі 

 

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі 

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 

Послуги щодо видання 

ліцензії на право 

користування 

програмним 

забезпеченням 58.29.5 

(48512), а саме: ліцензії 

оператора «гарячої 

лінії» Smile IPCC Agent 

 

 

60 000,00                        

(шістдесят тисяч) 
відкриті торги травень 2016 

Відповідальна особа     

за здійснення 

закупівлі Бащев А.А. 

 

Послуги щодо видання 

ліцензії на право 

користування 

програмним 

забезпеченням 58.29.5 

(48311), а саме: ліцензії 

системи електронного 

документообігу АСКОД 

 

 

140 000,00                        

(сто сорок тисяч) 

переговорна 

процедура 
червень 2016 

Відповідальна особа     

за здійснення 

закупівлі                   

Смілянець А.В. 
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Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі            

(грн. у т.ч. ПДВ 20%) 

 

Процедура закупівлі 

 

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі 

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Послуги щодо 

консультування 

стосовно систем і ПЗ 

(62.02.2), а саме: 

технічна підтримка 

системи керування 

базами даних Oracle 11g 

  

1 436 000,00                

(один мільйон 

чотириста тридцять 

шість тисяч) 

 

відкриті торги липень 2016 

Відповідальна особа    

за здійснення 

закупівлі Бащев А.А. 

Послуги щодо 

консультування 

стосовно систем і ПЗ 

62.02.2 (72253), а саме: 

технічна підтримка ПК 

«Автоматизована 

система виплат Фонду» 

 

729 600,00                        

(сімсот двадцять 

дев’ять тисяч 

шістсот) 

переговорна 

процедура 
квітень 2016 

Відповідальна особа     

за здійснення 

закупівлі                 

Смілянець А.В. 

Послуги щодо 

консультування 

стосовно систем і ПЗ 

(62.02.2), а саме: 

технічна підтримка ПЗ 

«Звітність банків» 

 

320 460,00                        

(триста двадцять 

тисяч чотириста 

шістдесят) 

переговорна 

процедура 
січень 2016 

Відповідальна особа     

за здійснення 

закупівлі                   

Смілянець А.В. 



5 

 

 

Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі            

(грн. у т.ч. ПДВ 20%) 

 

Процедура закупівлі 

 

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі 

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Серверне обладнання з 

серверним програмним 

забезпеченням 

віртуалізації серверів 

для створення системи 

збереження даних (код 

ДК 016:2010                             

не визначено) 

 

20 764 407,00  

(двадцять мільйонів                   

сімсот шістдесят 

чотири  тисячі 

чотириста сім) 

відкриті торги липень 2016 

Відповідальна особа     

за здійснення 

закупівлі Бащев А.А. 

Послуги щодо видання 

ліцензії на право 

користування 

програмним 

забезпеченням 58.29.5 

(48781), а саме: ліцензія               

на ПЗ 1-С БІТРІКС 

 

170 000,00  

(сто сімдесят тисяч) 
відкриті торги вересень 2016 

Відповідальна особа     

за здійснення 

закупівлі Бащев А.А. 

Машини 

обчислювальні, частини 

та приладдя до них 

26.20.1 (30232),  а саме: 

БФП формату А4, 

принтер штрих-коду, 

термінал збору даних 

 

56 000,00                

(п’ятдесят шість 

тисяч) 

відкриті торги вересень 2016 

Відповідальна особа     

за здійснення 

закупівлі Бащев А.А. 
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Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі            

(грн. у т.ч. ПДВ 20%) 

 

Процедура закупівлі 

 

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі 

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Послуги щодо 

обробляння даних, 

розміщування 

інформації на веб-

вузлах, щодо 

програмного 

застосування та інші 

послуги щодо 

забезпечення 

інформаційно-

технологічною 

інфраструктурою 

(63.11.1), а саме: 

послуги захисту сайтів 

Фонду від хакерських 

атак 

 

 

 

175 000,00                               

(сто сімдесят п’ять 

тисяч) 

 

відкриті торги 

 

серпень 2016 

 

 

Відповідальна особа     

за здійснення 

закупівлі Бащев А.А. 

Послуги щодо 

передавання даних 

мережами проводового 

зв'язку 61.10.3 (64216), 

а саме: послуги щодо 

передавання даних 

мережами проводового 

 

1 440 000,00                               

(один мільйон 

чотириста сорок 

тисяч) 

відкриті торги серпень 2016 

Відповідальна особа     

за здійснення 

закупівлі Бащев А.А. 



7 

 

 

Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі            

(грн. у т.ч. ПДВ 20%) 

 

Процедура закупівлі 

 

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі 

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

зв'язку між Фондом та 

неплатоспроможними 

банками 

Ремонтування 

комп'ютерів і 

периферійного 

устаткування (95.11.1), 

а саме: послуги з 

ремонту та технічному 

обслуговуванню 

комп’ютерної, 

копіювальної та іншої 

офісної техніки 

 

610 900,00 

(шістсот десять тисяч 

дев’ятсот) 

відкриті торги липень 2016 

Відповідальна особа     

за здійснення 

закупівлі Бащев А.А. 

 

Папір і картон 

оброблені 17.12.7 

(30197), а саме: папір 

офісний для друку, 

формат А4  

 
21 194,88                       

(двадцять одна 

тисяча сто 

дев’яносто чотири, 

88) 

відкриті торги жовтень 2016 

Відповідальна особа       

за здійснення 

закупівлі               

Діденко Ф.П. 
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Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі            

(грн. у т.ч. ПДВ 20%) 

 

Процедура закупівлі 

 

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі 

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Послуги щодо 

проектування та 

розробляння у сфері 

інформаційних 

технологій 62.01.1, а 

саме: доробка 

комплексного 

програмного продукту 

стосовно послуг 

міграції даних з ОДБ 

банків 

 

1 760 000,00              

(один мільйон сімсот 

шістдесят тисяч) 

переговорна 

процедура  
вересень 2016 

Відповідальна особа     

за здійснення 

закупівлі Бащев А.А 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 21 січня 2016 N1 (у редакції затвердженій рішенням комітету з конкурсних 

торгів протокол засідання від 07 липня 2016 N108). 

 

Голова комітету з конкурсних торгів _____________________________ 

                     (підпис) 

К.М. Ворушилін  

    М. П.    

Секретар комітету з конкурсних торгів _____________________________ 

                     (підпис) 

Т.М. Мазур  

 


