РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ зі змінами
на 2016 рік
Д ержавна установа "ІН С Т И Т У Т ЗА Г А Л Ь Н О Ї ТА Н ЕВІД К Л А Д Н О Ї Х ІР У Р Г ІЇ імені В .Т .Зайцева Н А М Н У "
ЄД РП О У 02012154

код за

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

_________________________і_________________________

35.13.1 - Розподіляння електричної енергії
(65310000-9 «Розподіл електричної
енергії»)

36.00.2 - Обробляння та розподіляння води
трубопроводами, (65110000-7 «Розподіл
води»)

Код КЕКВ
(для бюджетних
коштів)

2
КЕКВ 2273

КЕКВ 2272

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі
з

Процедура
закупівлі

4

Орієнтований
початок
проведення
процедури
закупівлі
5
лютий 2016р.

1 454 723,11
(один мільйон
чотириста
п'ятдесят
чотири тисячі
сімсот двадцять
три гри. 11 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

197 179,83
(сто дев'яносто
сім тисяч сто
сімдесят дев'ять
гри. 83 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

квітень 2016р.

35.30.1 - Пара та гаряча вода; постачання
пари та гарячої води, (09320000-8 «Пара,
гаряча вода та пов’язана продукція»)

КЕКВ 2271

2 688 213,00
(два мільона
шістсот
вісімдесят вісім
тисяч двісті
тринадцять гри.
00 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

лютий 2016р.

21.20.1 Ліки, (33661000-1
«Лікарські
засоби для лікування хвороб нервової
системи») (наркотичні засоби, психотропні
речовини та прекурсори)

КЕКВ 2220

Відкриті
торги

лютий 2016р.

20.11.1 Гази промислові,
(24111000-5
"Водень, аргон, інертні гази, азот і
кисень")(кисень медичний (газ))

КЕКВ 2220

955 000,00
(дев'ятсот
п'ятдесят п'ять
тисяч гри. 00
коп.)
300 000,00
(триста тисяч
гри. 00 коп.)

Запит
цінових
пропозицій

лютий 2016р.

21.20.1 “Ліки” (33600000-6 «Фармацевтична продукція)
7 лотів, в т.ч.:
Лот 1 "Медичні розчини - 11 найменувань;
Лот 2 "Загальні протнінфекційні засоби для системного
застосування та вакцини" - 9 найменувань;
Лот 3 "Лікарскі засоби для лікування захворювань
крові, органів кровотворення та захворювань серцевосуднннї системи" —17 найменувань;
Лот 4 "Лікарські засоби для лікування захворювань
серцево-судинної системи" - 15 найменувань;
Лот 5 "Лікарські засоби для лікування функціональних
розладів
шлунково-кишкового
тракту"11
найменувань;
Лот 6 "Лікарські засоби для лікування захворювань
опорно рухового апарату" - 3 найменування;
Лот 7 "Лікарські засоби для лікування хвороб нервової
системи" - 7 найменувань;

21.20.2 “Препарати фармацевтичні, інші” (33600000-6
«Фармацевтична продукція) 3 лота, в т.ч.:
Лот 1 - (код ДК 016-2010- 21.20.24-40.00 "Вата, марля та
подібні вироби, вкриті фармацевтичними речовинами,
розфасовані для роздрібної торгівлі, н.в.і.у." (код ДК
021:2015-33695000-8 Продукція медичного призначення,
крім лікарських засобів) - 2найменування;
Лот 2 (код ДК 016-2010- 21.20.23-40.00 "Препарати
контрастні для рентгенівських обстежень; реактиви
діагностичні для введення хворому" ( код ДК 021:2015 33696800-3
Рентгеноконтрастні
засоби)
1
найменування;
Лот 3 (
код ДК
016-2010-21.20.23-20.00
"Реактиви
для
визначення групи крові" (код ДК 021:2015-33696100-6
Реактиви для внзначенння групи крові) - 6
найменувань

КЕКВ 2220

2 200 000,00 (два Відкриті
мільйона двіст торги
тисяч гри. 00
коп.)

квітень 2016р.

КЕКВ 2220

365 000,00
Запит
(триста
цінових
шістдесят п'ять пропозицій
тисяч гри. 00
коп.)

травень 2016р.
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Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних
коштів)

20.59.5 “Продукти хімічні різноманітні" (33696000-5
«Реактиви та контрастні речовини) 8 лотів, в т.ч.:
Лот 1 "Витратні матеріали для імуноферментного
планшетного
аналізатора
StatFax
3200" З
найменування;
Лот 2 "Витратні матеріали для аналізатора "COBAS h
232 - 1 найменування;
Лот 3 "Витратні матеріали для аналізатора "Вимірювач
часу згортання крові автоматичний ACT Plus""
найменування;
Лот 4 "Витратні матеріали для Анализатора
концентрації злектролнтів в крові, сироватці та плазмі
АЭК-01" - 6 найменувань;
Лот 5 "Реактиви для дослідження системи гемостазу"
4 найменування;
Лот 6 "Реактиви для бактеріологічних досліджень" - 41
найменування;
Лот 7 "Реактиви для досліджень з клінічної біохімії'
ЗО найменувань;
Лот 8 "Витратні матеріали для стерилізатору СТЕРРАД

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтований
початок
проведення
процедури
закупівлі

КЕКВ 2220

565 000,00
Відкриті
(п'ятсот
торги
шістдесят п'ять
тисяч гри. 00
коп.)

травень 2016р.

КЕКВ 2220

585 000,00
Відкриті
(п'ятсот
торги
вісімдесят п'ять
тисяч гри. 00
коп.)

травень 2016р.

Примітки

IflUSII -4 цаймшмчшя.__________________
32.50.1 "Інструменти і прилади медичні, хірургічні та
стоматологічні" (код ДК 021:2015-33100000-1 Медичне
обладнання) 3 лота, в т.ч. Лот 1 "Шприци, голки,
катетери, зонди та подібні вироби" - 27 найменувань.
Лот 2 "Прилади для заготівлі крові" - 2 найменування,
Лот 3 " Стент-системи коронарні без лікувального
покриття"- 1 найменування

подання для участі у них
ію двох пропозицій
конкурсних торгів

32.50.5 "Вироби м еди чноїта хірургічної
призначеності інш і" (код Д К 021:2015-33141000-0
М едичні матеріали нехімічні та гематологічні
одноразового застосування") (хірургічні шовні
м атеріали) 23 найменування

КЕКВ 2220

480 000,00
Запит
(чотириста
цінових
вісімдесят тисяч пропозицій
гри. 00 коп.)

червень 2016р.

32.50.1 "Інструменти і прилади медичні, хірургічні
стоматологічні" (код ДК 021:2015-33100000-1 Медичне
обладнання) (Прилади для заготівлі крові) найменування

КЕКВ 2220

70 000,00
(сімдесят тисяч
гри. 00 коп.)

червень 2016р.

20.20.1 «Пестициди та інші агрохімічні продукти»
(код Д К 021:2015- 24455000-8 Д езинфекцінні
засоби) 21 найменування

КЕКВ 2220

460 000,00
Запит
цінових
(чотириста
шістдесят тисяч пропозицій
гри. 00 коп.)

червень 2016р.

КЕКВ 2220

920 000,00
(дев'ятсот
двадцять тисяч
гри. 00 коп.)

липень 2016р.

21.20.1 “Ліки” (33600000-6 «Фармацевтична продукція)
6 лотів, в т.ч.:
Лот 1 "Загальні протиінфекційні засоби для системного
застосування та вакцини" - 8 найменувань;
Лот 2 "Лікарскі засоби для лікування захворювань
крові, органів кровотворення та захворювань серцевосуднннї системи" - 10 найменувань;
Лот 3 "Лікарські засоби для лікування захворювань
серцево-судинної системи" - 7 найменувань;
Лот 4 "Лікарські засоби для лікування функціональних
розладів
шлунково-кишкового
тракту"7
найменувань;
Лот 5 "Лікарські засоби для лікування захворювань
опорно рухового апарату" - 3 найменування;
Лот 6 "Лікарські засоби для лікування хвороб нервової
системи" - 5 найменувань

УСТАНОВА
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