РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ її змінами
на 2016 рік

Державна установа "ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ імені В.Т.Зайцева НАМНУ" код за
ЄДРІІОУ 02012154
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

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)

КЕКВ 2273

КЕКВ 2272

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтований
початок
проведення
процедури
закупівлі

1 284 553,08
(один мільйон
двісті вісімдесят
чотири тисячі
п'ятсот
п'ятдесят три
гри. 08 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

лютий 2016р.

189 088,20
(сто вісімдесят
дев'ять тисяч
вісімдесят вісім
грн. 20 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 грн.
00 коп.)

Переговорна
процс;іура
закупівлі

лютий 2016р.

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

КЕКВ 2220

955 000,00
(дев'ятсот
п'ятдесят п'ять
тисяч грн. 00
коп.)

Відкриті
торги

лютий 2016р.

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

КЕКВ 2220

300 000,00

Запнт
цінових
пропозицій

лютий 2016р.

21.20.1 “Ліки” (33600000-6 «Фармацевтична про/іукція)
7 лотів, в т.ч.:
Лот І "Медичні розчини - 11 найменувань;
Лот 2 "Загальні протиінфекційні засоби для системного
застосування та вакцини" - 9 найменувань;
Лот 3 "Лікарскі засоби для лікування захворювань
кроні, органів кровотворення та захворювань серцевосудинні системи" -1 7 най.мснувань;
Лот 4 "Лікарські засоби для лікування захворювань
серцево-судинної системи" -1 5 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
«Фармацевт ична продукція) 3 лота, в
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 медичною призначення,
кріхі лікарських засобів) - 2наймснуванни;
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 груші крові" (код ДК 021:2015-336961(81-6
Реактиви для визначешшн групи крові)
наймсну

(триста тисяч
грн. 00 коп.)
КЕКВ 2220

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

квітень 2016р.

КЕКВ 2220

365 000,00
(триста
шістдесят п'ять
тисяч грн. 00
коп.)

травень 2016р.

Запит
цінових
пропозицій

Голова комітету з коні
<

Секретар комітету з коні
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