РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ зі змінами
Державна установа "ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ імені В.ТЛайцева НАМНУ" код за
ЄДРПОУ 02012154
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

1
Розподіляння електричної енергії -(35.13.1)

Обробляння та розподіляння води
трубопроводами (централізоване
водопостачання) - (36.00.2)

КодКЕКВ
(для бюджетних
коштів)

2
КЕКВ2273

КЕКВ2272

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтований
початок
проведення
процедури
закупівлі

4
3
Закупівля в
760 000
одного
(сімсот
постачальника
шістдесят тисяч
гри.) (з ПДВ)

5
березень 2014р.

311000
(триста
одинадцять
тисяч гри.) (з
ПДВ)

Закупівля в

березень 2014р.

постачальника

Послуги
каналізаційні (централізоване
водовідведення) - (37.00.1)

КЕКВ2272

Закупівля в
237 000
(двісті тридцять
сім тисяч грн.)(з
ПДВ)

Пара та гаряча вода; постачання парн та
гарячої водн (35.30.1)

КЕКВ2271

Ліки (наркотичні засоби, психотронні
речовини та прекурсори ) (21.20.1)

КЕКВ2220

2 160600
(два мільони сто
шістдесят тисяч
шістсот гри.) (з
ПДВ)
323 000 (триста
двадцять три
тисячі гри.) (з
ПДВ)

Газн промислові (кисень медичний (газ)
(20.11.1)

КЕКВ2220

березень 2014р.

Закупівля в
одного
постачальника

березень 2014р.

Відкриті
торги

березень 2014р.

161840
(сто Запнт
шістдесят одна цінових
тисяча вісімсот пропозицій
сорок грн.) (з
ПДВ)
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6

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних
коштів)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтований
початок
проведення
процедури
закупівлі

Ліки (7 лотів ), в т.ч. лот № 1 - "Розчини
інфузійні" - 17 найменувань, лот № 2
"Протимікробні засоби" -13 найменувань,
лот № 3 "Препарати, що впливають на
кровотворну систему та на опорноруховий апарат" -16 найменувань, лот № 4
"Засоби, що регулюють метаболічні,
медіаторні процеси" - 11 найменувань, лот
№ 5 "Засоби для наркозу. Вазоактивні
препарати" - 27 найменувань, лот № 6
"кровозамінники, антибіотики"
7
найменувань, лот № 7 "Лікі інші" - 24
найменувань; (21.20.1)

КЕКВ 2220

2 636 100 (два
Відкриті
мільйона
торги
шістсот
тридцять шість
тисяч сто грн.)
(з ПДВ)

травень 2014р.

"Пестициди та інші агрохімічні продукти"
(засоби дезінфікаційні) (3 лота), в т.ч. лот 1
"Засоби
дезінфекційні
на
основі
четвертинних солей амонію, розфасовані
для роздрібної торгівлі чи подані як готові
препарати або вироби" - 7 найменувань,
лот 2 "Засоби дезінфекційні на основі
галогенових сполук, розфасовані для
роздрібної торгівлі чи подані як готові
препарати або вироби" - 3 найменуванни,
лот 3 "Засоби дезінфекційні, розфасовані
для роздрібної торгівлі чи подані як готові
препарати або вироби (крім одержаних на
основі четвертинних солей амонію, на
основі галогенових сполук)" - 10
найменувань (20.20.1)

КЕКВ 2220

299800 (двісті
Запнт
дев'яносто
цінових
дев'ять тисяч
пропозицій
вісімсот грн.) (з
ПДВ)

травень 2014р.

"Препарати фармацевтичні, інші" (4
лота), в т.ч. лот 1 "Матеріали
перев'язувальні" - 4 найменування, лот 2
"Серветки марлеві та спонжн" - 5
найменувань,
лот
3
"Матеріали
перев'язувальні клейкі" - 7 найменувань,
лот 4 "Реактиви для визначення грунн
крові" - 6 найменувань. (21.20.2)

КЕКВ 2220

Запит
265000 (двісті
шістдесят п'ять цінових
пропозицій
тисяч грн.) (з
ПДВ)

червень 2014р.
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Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних
коштів)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтований
початок
проведення
процедури
закупівлі

"Продукти хімічні різноманітні" 11 лотів, в т.ч.
лот 1 "Витратні матеріали для аналізатора
ModularPro (р02, рСО, pH, Na+, К+, Са++, СІ-)"17 найменувань, лот 2 "Витратні матеріали для
аналізатора CombiUne (р02, рСО, pH, Na+, К+,
Са++, СІ-)- 17 найменувань, Лот 3 "Витратні
матеріали для аналізатора "COBAS h 232"- 2
найменування,
Лот 4 "Витратні матеріали для аналізатора
"Вимірювач часу згортання крові автоматичний
ACT Plus" -2 найменування,
Лот 5 "Витратні матеріали для аналізатора АЭК 01(pH, Na+, К-»-, Са++, СІ-)"- 6 найменувань,
Лот б "Витратні матеріали для імуноферментного
планшетного аналізатора StatFax 3200"- 2
найменування, Лот 7 "Реактиви для досліджень з
клінічної біохімії"- 25 найменувань, Лот 8
"Реактиви для бактеріологічних досліджень"- 27
найменувань,
Лот 9 "Реактиви для дослідження системи
гемостазу"- 4 найменування, Лот 10 "Індикатори
для контроля критичних параметрів стерилізаціГ'6 найменувань,
Лот 11 "Витратні матеріали для стерилізатору
СТЕРРАД 100S"- 4 найменування (20.59.5)

КЕКВ 2220

740 500 (сімсот Відкриті
сорок тненч
торги
п'ятсот гри.) (з
ПДВ)

Інструменти і прилади медичні, хірургічні
та стоматологічні (42 найменування)
(32.S0.1)

КЕКВ 2220

469 000
(чотириста
шістдеснт
дев'ять тисяч
гри.) (з ПДВ)

Інструменти та прилади терапевтичні;
приладдя, протези та ортопедичні пристрої
(7 найменувань) (32.50.2)

КЕКВ 2220

Запит
147 200 (сто
сорок сім тисяч цінових
двісті грн.)(з
пропозицій
ПДВ)

липень 2014р.

Вироби
медичної
призначеності, інші
(32.50.5)

КЕКВ 2220

500 000 (п’ятсот Відкриті
торги
тисяч гри.)(з
ПДВ)

липень 2014р.

та
хірургічної
(6 найменувань)

Відкриті
торги
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