
Затверджено  

Протоколом від 01.11.2013 р.  № 29  

   комітету з конкурсних торгів державної  

   установи «Урядовий контактний центр» 

 

 

Річний план закупівель на 2013 рік (зі змінами) 
Державна установа «Урядовий контактний центр» (код ЄДРПОУ 36521731) 

 

№ 

з/п 
Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

Джерело 

фінансування 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Підрозділ(и) особа(и), яких 

планується залучити до 

підготовки документації 

конкурсних торгів (запиту 

цінових пропозицій, 

кваліфікаційної 

документації) 

Примітка 

Код 

Державного 

класифікато

ра продукції 

та послуг 

ДК  

016:2010 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Послуги щодо 

передавання  даних і 

повідомлень 

(телекомунікаційні 

послуги). 

2240 

Кошти 

Державного 

бюджету 

України 

 

Закупівля в 

одного 

учасника 

лютий 2013 р   

2 

Послуги щодо 

експлуатування таксі 

(транспортні послуги) 

2240 

Кошти 

Державного 

бюджету 

України 

 

Запит 

цінових 

пропозицій 

лютий 2013 р.   

 



3 

Послуги щодо 

обробляння даних, 

розміщування 

інформації на веб-

вузлах, щодо 

програмного 

застосування та інші 

послуги щодо 

забезпечення 

інформаційно-

технологічною 

інфраструктурою 

(супроводження та 

обслуговування 

програмно-технічного 

комплексу НСОЗ*). 

2240 

Кошти 

Державного 

бюджету 

України 

 
Відкриті 

торги 
лютий 2013 р.   

4 

Машини 

обчислювальні, 

частини та приладдя 

до них (обладнання 

для забезпечення 

оперативного 

реагування органів 

виконавчої влади на 

звернення громадян, 

обладнання для 

створення та 

функціонування 

НСОЗ, обладнання для 

робочого місця, 

серверне обладнання). 

3110 

Кошти 

Державного 

бюджету 

України 

 
Відкриті 

торги 

березень             

2013 р. 
  



 5 

Апаратура електрична 

для проводового 

телефонного чи 

телеграфного зв'язку; 

відеофони 

(обладнання для 

забезпечення 

оперативного 

реагування органів 

виконавчої влади на 

звернення громадян, 

обладнання для 

створення та 

функціонування 

НСОЗ, маршрутизатор 

та ІР- телефонна 

станція). 

3110 

Кошти 

Державного 

бюджету 

України 

 
Відкриті 

торги 

березень              

2013 р. 
  

 6 

Апаратура електрична 

для проводового 

телефонного чи 

телеграфного зв'язку; 

відеофони 

(телефонний апарат). 

2210 

Кошти 

Державного 

бюджету 

України 

 
Відкриті 

торги 

березень             

2013 р. 
  

7 

Машини 

обчислювальні, 

частини та приладдя 

до них (принтер, 

пристрої вводу та 

виводу інформації). 

 

2210 

Кошти 

Державного 

бюджету 

України 

 

 

Відкриті 

торги 

березень               

2013 р. 
  

8 

Машини 

обчислювальні, 

частини та приладдя 

до них (принтер 

лазерний, сканер, 

фотопринтер). 

 

3110 

Кошти 

Державного 

бюджету 

України 

 
Відкриті 

торги 

листопад               

2013 р. 
  



9 

Програмне 

забезпечення системне 

на фізичних носіях             

(програмне 

забезпечення Oracle 

Database Standard 

Edition (серверні 

ліцензії)). 

2240 

Кошти 

Державного 

бюджету 

України 

 

Запит 

цінових 

пропозицій 

листопад                 

2013 р. 
  

*НСОЗ – Національна система опрацювання звернень до органів виконавчої влади (розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 р. № 589-р «Про схвалення Концепції створення Національної системи 
опрацювання звернень до органів виконавчої влади»). 

 

Голова комітету з конкурсних торгів  _______________ О. Т. Хохба 

Секретар комітету з конкурсних торгів  _______________ Д. Й. Замаховський 


