
Затверджено 
Наказ Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі 
України 22.03.2016 №490

Річний план закупівель 
на 2020 рік

Березнівська загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа № 2 Березнівської районної ради Рівненської області 22569373

Конкретна назва
предмета
закупівлі

Коди відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі(за наявності)

Код згідно КЕКВ 
(для бюджетних 
коштів)

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 Пара, гаряча вода та 

пов’язана продукція - 
за кодом CPV ДК 
021:2015- 09320000-8

КЕКВ 2271 
«Оплата
тепло постачання »

1103610,00 грн. Один 
мільйон сто три тисячі 
шістсот десять грн.00 коп.в 
т.ч ПДВ.

Переговорна 
процедура закупівлі 
скорочена

січень 2020 року Г оловний 
розпорядник 
коштів- 
У правління 
освіти,молоді та 
спорту
Березнівської РДА

Затверджений рішенням тендерного комі 

Голова тендерного комітету

Секретар тендерного

02 січня 2020р. № 1)

В.І.Боровець 
(ініціали та 
прізвище)
А.В.Басюк 
(ініціали та



ЗАТВЕРДЖЕІ 
Наказ Міністерсі 

економічного розвиі 
і торгівлі У краї
22.03.2016 №4

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2020 рік

Березнівська загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа №2 Березнівської районної ради Рівненської області
22569373

(найменування замовника, код згідно ЄДРПОУ)

Конкретна назва предмета закупівлі Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі (за 
наявності)

Код згідно 
КЕКВ (для 
бюджетних 
коштів)

Розмір 
бюджетного 
призначення 
за кошторисом 
або очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтов
ний
початок
проведен
ня
процеду
ри
закупівлі

Прт
и

1 2 3 4 5 6 7
Централізоване водопостачання ДК 021:2015 -  

65110000-7- Розподіл 
води (централізоване 
водопостачання)

КЕКВ 2272 
«Оплата 
водопостачання 
та
водовідведення»

24090,00грн. 
Двадцять 
чотири тисячі 
дев’яносто 
грн. 00 коп.

Без
застосуванн
я
електронної
системи

Січень
2020
року

Централізоване водовідведенння ДК 021:2015 -  
90430000-0 - Послуги 
з відведення стічних 
вод

КЕКВ 2272 
«Оплата 
водопостачання 
та
водовідведення»

36560,00грн. 
Тридцять 
шість тисяч 
п’ятсот 
шістдесят грн. 
00 коп.

Без
застосуванн
я
електронної
системи

Січень
2020
року

Всього по КЕКВ 2272 59650,00грн

Послуги з розподілу(пеоедачі) 
електричної енергії

Код ДК 021-2015 
(CPV): 65310000-9 - 
Розподіл електричної 
енергії

КЕКВ 2273
«Оплата
електроенергії»

4110,00грн.
Чотири тисячі 
сто десять 
грн.00 коп.

Без
застосуванн
я
електронної
системи

Січень
2020
року

Послуги з організації харчування 
учнів(пільгових категорій)

ДК 021-2015 (CPV): 
55500000-5 - Послуги 
їдалень та
кейтерингові послуги

КЕКВ 2230
«Продукти
харчування»

151029,00грн
Сто п’ятдесят 
одна тисяча 
двадцять 
девять грн. 00 
коп..

Звіт про
укладений
договір

Січень
2020
року

Затверджений рішенням тендер г̂дар-'К'

Голова тендерного комітету1 І
Секретар тендерного коміт

14 січня 2020р. № 3)

В.І.Боровець
(ініціали та прізвище)

А.В. Басюк
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНІ 
Наказ Міністерств 

економічного розвита 
і торгівлі Україн
22.03.2016 №49

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2020 рік

Березнівська загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа №2 Березнівської районної ради Рівненської області
22569373

(найменування замовника, код згідно ЄДРПОУ)

Конкретна назва предмета закупівлі Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі 
(за наявності)

Код згідно 
КЕКВ (для 
бюджетних 
коштів)

Розмір 
бюджетного 
призначення 
за кошторисом 
або очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтов
ний
початок
проведен
ня
процеду
ри
закупівлі

При
мітк!
и

1 2 3 4 5 6 7
R :ультативні послуги з 
програмного забезпечення

Код ДК 021-2015 
(CPV): 72260000- 
5 - Послуги, 
пов’язані з 
програмним 
забезпеченням

КЕКВ 2240 
«Оплата послуг 
(крім
комунальних)»

2335,00грн.(Дв 
і тисячі триста 
тридцять п’ять 
грн.. 00коп)

Без
застосуванн
я
електронної
системи

лютий
2020
року

Технічне обслуговування і 
ремонт офісної техніки

Код ДК 021-2015 
(CPV): 50310000- 
1 - Технічне 
обслуговування і 
ремонт офісної 
техніки

КЕКВ 2240 
«Оплата послуг 
(крім
комунальних)»

440,00грн(Чот 
ириста сорок 
грн. 00коп)

Без
застосуванн
я
електронної
системи

лютий
2020
року

Послуги по доставці установам 
освіти підручників, навчально- 
методичної та художньої літератури

Код ДК 021-2015 
(CPV): 63520000- 
0 - Послуги 
транспортних 
агентств

КЕКВ 2240 
«Оплата послуг 
(крім
комунальних)»

348,48грн.(Три 
ста сорок вісім 
грн.48коп)

Без
застосуванн
я
електронної
системи

лютий
2020
року

Затверджений рішенням тендерна

Голова тендерного комітет/

Секретар тендерного комі

7 лютого 2020р.№7)

В.І.Боровець
(ініціали та прізвище)

А.В. Басюк
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕН 
Наказ Міністерсті 

економічного розвиті 
і торгівлі Україь
22.03.2016 №4<

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2020 рік

Березнівська загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа №2 Березнівської районної ради Рівненської області
22569373

(найменування замовника, код згідно ЄДРПОУ)

Конкретна назва предмета закупівлі Коди відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі (за наявності)

Код згідно 
КЕКВ (для 
бюджетних 
коштів)

Розмір 
бюджетного 
призначення за 
кошторисом або 
очікувана вартість 
предмета 
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовн
ий
початок
проведенн
я
процедур
и
закупівлі

Прим
ки

1 2 3 4 5 6 7
Електрична енергія Код ДК 021-2015 (CPV): 

09310000-5 - Електрична 
енергія

КЕКВ 2273
«Оплата
електроенергії»

57000,00грн.
Пятдесят сім 
тисяч грн.00 коп.

Звіт про
укладений
договір

Січень 
2020 року

Телекомунікаційні послуги Код ДК 021-2015 (CPV): 
64210000-1 - Послуги 
телефонного зв’язку та 
передачі даних

КЕКВ 2240 
«Оплата 
послуг(крім 
комунальних)»

402,00грн(Чотири 
ста дві грн..00коп)

Без
застосування
електронної
системи

Січень 
2020 року

Інтернет-послуги Код ДК 021-2015 (CPV): 
72410000-7 - Послуги 
провайдерів

КЕКВ 2240 
«Оплата 
послуг(крім 
комунальних)»

4650,00грн(Чотир 
и тисячі шістсот 
п’ятдесят 
грн..00коп)

Без
застосування
електронної
системи

Січень 
2020 року

Послуги КЕП Код ДК 021-2015 (CPV): 
72310000-1 - Послуги з 
обробки даних

КЕКВ 2240 
«Оплата • 
послуг (крім 
комунальних)»

993,00грн.(Дев’ят 
сот дев’яносто 
три грн..00коп)

Без
застосування
електронної
системи

Січень 
2020 року

Постачання примірників та 
пакетів оновлень до 
ком’ютерних програм

Код ДК 021-2015 (CPV): 
72210000-0 - Послуги з 
розробки пакетів 
програмного 
забезпечення

КЕКВ 2240 
«Оплата 
послуг (крім 
комунальних)»

1500,00грн.(0дна 
тисяча п’ятсот 
грн..00коп)

Без
застосування
електронної
системи

Січень 
2020 року

Ккч_,во-операційні послуги ДК 021-2015 (CPV)
66110000-4 - Банківські 
послуги

КЕКВ 2240 
«Оплата 
послуг (крім 
комунальних)»

500,00грн.(Пятсот 
грн.00 коп.)

Без
застосування
електронної
системи

Січень 
2020 року

Послуги з вивезення та утилізації 
твердих побутових відходів

Код ДК 021-2015 (CPV): 
90510000-5 - Утилізація/ 
видалення сміття та 
поводження зі сміттям

КЕКВ 2275 
«Оплата інших 
енергоносіїв»

2000,00грн. Дві 
тисячі грн..00 коп.

Без
застосування
електронної
системи

Січень 
2020 року

Дизпаливо Код ДК 021-2015 (CPV): 
09130000-9 -Нафта і 
дистиляти

КЕКВ 2210 
«Предмети, 
матеріали, 
обладнання та 
інвентар »

51000,00 
грн.(Пятдесят 
одна тисяча 
грн..00 коп)

Допорогові
закупівлі

Січень 
2020 року

№ 5)

В.І.Боровець
(ініціали та прізвище)

А.В. Басюк
(ініціали та прізвище)

січня 2О£0р.Затверджений рішенням 

Голова тендерного

Секретар тендерного



ЗАТВЕРДЖЕНІ 
Наказ Міністерств 

економічного розвита 
і торгівлі У країн
22.03.2016 №49

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2020 рік

Березнівська загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа №2 Березнівської районної ради Рівненської області
22569373

(найменування замовника, код згідно ЄДРПОУ)

Конкретна назва предмета закупівлі Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі 
(за наявності)

Код згідно 
КЕКВ (для 
бюджетних 
коштів)

Розмір 
бюджетного 
призначення 
за кошторисом 
або очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтов
ний
початок
проведен
ня
процеду
ри
закупівлі

s 
S 

Я
_

...
...

...
.3 

3

1 2 3 4 5 6 7

Фільтри паливні, масляні
Код ДК 021-2015 
(CPV): 42910000-8 - 
Апарати для 
дистилювання, 
фільтрування чи 
ректифікації

КЕКВ 2210 
«Предмети, 
матеріали, 
обладнання та 
інвентар »

245,00грн(Двіст 
і сорок п’ять 
грн.ООкоп)

Без
застосування
електронної
системи

лютий 
2020 року

Антифриз Код ДК 021-2015 
(CPV): 24950000-8 - 
Спеціалізована 
хімічна продукція

КЕКВ 2210 
«Предмети, 
матеріали, 
обладнання та 
інвентар »

984,00грн(Дев’я 
тсот вісімдесят 
чотири грн.00 
коп)

Без
застосування
електронної
системи

лютий 
2020 року

Дизельна олива Код ДК 021-2015 
(CPV): 09130000-9 - 
Нафта і дистиляти

КЕКВ 2210 
«Предмети, 
матеріали, 
обладнання та 
інвентар »

1800,00грн(0дн 
а тисяча 
вісімсот 
грн..00коп)

Без
застосування
електронної
системи

лютий 
2020 року

Захищені носії особистих ключів Код ДК 021-2015 
(CPV): 30230000-0 - 
Комп’ютерне 
обладнання

КЕКВ 2210 
«Предмети, 
матеріали, 
обладнання та 
інвентар »

2085,00грн(Дві
тисячі
вісімдесят
грн..00коп)

Без
застосування
електронної
системи

лютий 
2020 року

Послуги з страхування водія та 
страхування автобуса

Код ДК 021-2015 
(CPV): 66510000-8 - 
Страхові послуги

КЕКВ 2240 
«Оплата послуг 
(крім
комунальних)»

548.00
грн. (П’ятсот 
сорок вісім 
грн.ООкоп)

Без
застосування
електронної
системи

лютий 
2020 року

Послуги з технічного огляду 
автобуса

Код ДК 021-2015 
(CPV): 71630000-3 - 
Послуги з технічного 
огляду та 
випробовувань

КЕКВ 2240 
«Оплата послуг 
(крім
комунальних)»

1665,ООгрн.(Одн 
а тисяча шістсот 
шістдесят п’ять 
грн..00коп)

Без
застосування
електронної
системи

Затверджений рішенням тендерного

Голова тендерного комітет;

Секретар тендерного коміті

токшг®ід 13 лютого 201.0р. № 8)

В.І.Боровець
(ініціали та прізвище)

А.В. Басюк
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕ 
Наказ Міністерс 

економічного розви 
і торгівлі Укра
22.03.2016 №

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2020 рік

Березнівська загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа №2 Березнівської районної ради Рівненської області
22569373

(найменування замовника, код згідно ЄДРПОУ)

Конкретна назва предмета закупівлі Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі 
(за наявності)

Код згідно 
КЕКВ (для 
бюджетних 
коштів)

Розмір 
бюджетного 
призначення 
за кошторисом 
або очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтов
ний
початок
проведен
ня
процеду
ри
закупівлі

При
міть
й

1
ово-операцшні послуги ДК 021-2015 (CPV) 

66110000-4 - 
Банківські послуги

КЕКВ 2240 
«Оплата послуг 
(крім
комунальних)»

План скасовано Без
застосування
електронної
системи

лютий 
2020 року

Закл
•ДОД. 
угод 
про І 
0% І 
обсл 
угов 
уван 
ня

Послуги за участь у
короткотерміновому семінарі
спеціалістів

Код ДК 021-2015 
(CPV): 80520000- 
5 - Навчальні 
засоби

КЕКВ 2240 
«Оплата послуг 
(крім
комунальних)»

1500,00грн(0дн 
а тисяча п’ятсот 
грн..00коп)

Без
застосування
електронної
системи

лютии 
2020 року

Затвердженим рішенням тендернаМткрщрв^ (д^ртокол від 18 лютого 2010р. № 10)
! < І Тії

Голова тендерного ком ітеті

4 <y.J

Секретар тендерного комітету
(підпис)

В.І.Боровець
(ініціали та прізвище)

А.В. Басюк
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕЬ 
Наказ Міністерсі 

економічного розвит 
і торгівлі У краї
22.03.2016 №4

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2020 рік

Березнівська загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа №2 Березнівської районної ради Рівненської області 22569373
(найменування замовника, код згідно ЄДРПОУ)

Конкретна назва предмета 
закупівлі

Коди відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі (за наявності)

Код згідно КЕКВ 
(для бюджетних 
коштів)

Розмір 
бюджетного 
призначення за 
кошторисом або 
очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтов
ний
початок
проведен
ня
Процедур
и
закупівлі

При
мітки

1 2 3 4 5 6 7

БФП

^  j

ДК 021-2015 (CPV)): 30230000-0 - 
Комп’ютерне обладнання

КЕКВ 3110)»
Придбання
обладнанння і
предметів
довгострокового
користування

28000,00грн.(Два 
дцять вісім тисяч 
грн..00коп)

Допорогова
закупівля

березень 
2020 року

Зал-к
осв
.субв.

Ноутбуки
Код ДК 021-2015 (CPV): 30210000- 
4 - Машини для обробки даних 
(апаратна частина)

КЕКВ 3110)»
Придбання
обладнанння і
предметів
довгострокового
користування

60000,00грн(Шіст 
десят тисяч 
грн..00коп)

Допорогова
закупівля

березень 
2020 року

Зал-к і 
осв.су 
бв.

Рукавички
Код ДК 021-2015 (CPV): 18420000- 
9 - Аксесуари для одягу

КЕКВ 2210 
«Предмети, 
матеріали, 
обладнання та 
інвентар»

560,00грн(П’ятсот 
шістдесят 
грн..00коп)

Без
застосування
електронної
системи

березень 
2020 року

Папір туалетний,рушник 
паперовий

Код ДК 021-2015 (CPV): 33760000- 
5 - Туалетний папір, носові 
хустинки, рушники для рук і 
серветки

КЕКВ 2210 
«Предмети, 
матеріали, 
обладнання та 
інвентар >>

205,00грн. (Двісті 
п’ять грн..00коп)

Без
застосування
електронної
системи

березень 
2020 року

Поліетиленові мішки та пакети 
для сміття

Код ДК 021-2015 (CPV): 19640000- 
4 - Поліетиленові мішки та пакети 
для сміття

КЕКВ 2210 
«Предмети, 
матеріали, 
обладнання та 
інвентар »

1400,00грн.( Одна 
тисяча чотириста 
грн..00коп)

Без
застосування
електронної
системи

березень 
2020 року

Чистячі та миючі засоби
Код ДК 021-2015 (CPV): 39830000- 
9 - Продукція для чищення

КЕКВ 2210 
«Предмети, 
матеріали, 
обладнання та 
інвентар »

2199,00грн.(Дві 
тисячі сто 
дев’яносто девять 
грн..00коп)

Без
застосування
електронної
системи

березень 
2020 року

Господарчі товари
Код ДК 021-2015 (CPV): 39220000- 
0 - Кухонне приладдя, товари для 
дому та господарства і приладдя 
для закладів громадського 
харчування

КЕКВ 2210 
«Предмети, 
матеріали, 
обладнання та 
інвентар »

498,00 грн. 
(Чотириста 
дев’яносто вісім 
грн.ООкоп)

Без
застосування
електронної
системи

березень 
2020 року

Папір для друку
Код ДК 021-2015 (CPV): 30190000- 
7 - Офісне устаткування та 
приладдя різне

КЕКВ 2210 
«Предмети, 
матеріали, 
обладнання та 
інвентар »

3500,00грн. (три 
тисячі п’ятсот 
грн.ООкоп)

Без
застосування
електронної
системи

березень 
2020 року

Затверджений рішенням тендерного коміте'

Голова тендерного комітету , г_ .
/  /  (підпис)Is У-

(підпис)
Секретар тендерного комітету

резня 2О|0р. № 11

В.І.Боровець
(ініціали та прізвище)

А.В. Басюк
(ініціали та прізвище)




