РІЧНИЙ ПЛАН здійснення процедур закупівель на 2018р.
Державний вищий навчальний заклад "Івано-Франківський національний медичний університет"
код ЄДРПОУ 02010758
Конкретна назва предмета закупівлі

Валюта

Очікувана вартість
закупівлі

Електрична енергія на 2019 р. - 3 лоти: 1 лот – Електрична енергія – Гуртожитки ДВНЗ «ІФНМУ»; 2
лот – Електрична енергія – Навчальні корпуси ДВНЗ «ІФНМУ»; 3 лот – Електрична енергія –
Навчально – рекреаційна база ДВНЗ «ІФНМУ» в м. Яремче. (відкриті торги оголошено повторно)

UAH

7534000.00

Електрична енергія на 2019 р. - 3 лоти: 1 лот – Електрична енергія – Гуртожитки ДВНЗ «ІФНМУ»; 2 лот –
Електрична енергія – Навчальні корпуси ДВНЗ «ІФНМУ»; 3 лот – Електрична енергія – Навчально – рекреаційна
база ДВНЗ «ІФНМУ» в м. Яремче. (1 лот – Електрична енергія - гуртожитки ДВНЗ «ІФНМУ» - 1300000 КВт/год
(Додаток 2 до тендерної документації); 2 лот – Електрична енергія - навчальні корпуси ДВНЗ «ІФНМУ» - 1290000
КВт/год (Додаток 3 до тендерної документації ); 3 лот – Електрична енергія – навчально-виробнича база ДВНЗ
«ІФНМУ» в м. Яремче -60000 КВт/год (Додаток 4 до тендерної документації) Всього: 2650000 КВт/год;)

2019

відкриті торги

Грудень 2018

09310000-5 Електрична
енергія

2273 Оплата електроенергії

Постачання пари та гарячої води трубопроводами для навчальних корпусів ДВНЗ "ІФНМУ" на
грудень 2018 р. ( теплова енергія);

UAH

150000.00

Постачання пари та гарячої води трубопроводами для навчальних корпусів ДВНЗ "ІФНМУ" на грудень 2018 р. ;

2018

переговорна процедура
скорочена

Грудень 2018

09320000-8 Пара, гаряча
вода та пов’язана
продукція

2271 Оплата теплопостачання

2018

відкриті торги

Грудень 2018

09310000-5 Електрична
енергія

2273 Оплата електроенергії

Примітки

Рік

Орієнтовний
Тип
процедур початок проведення процедури
Код ДК закупівлі
021:2015(CPV)

Код ДК (ДКПП / ДК003 / ДК015 /
ДК018)

Електрична енергія на 2019 р. - 3 лоти:
1 лот – Електрична енергія – Гуртожитки ДВНЗ «ІФНМУ»;
2 лот – Електрична енергія – Навчальні корпуси ДВНЗ «ІФНМУ»;
3 лот – Електрична енергія – Навчально – рекреаційна база ДВНЗ «ІФНМУ» в м. Яремче.

UAH

7534000.00

Електрична енергія на 2019 р. - 3 лоти:
1 лот – Електрична енергія – Гуртожитки ДВНЗ «ІФНМУ»;
2 лот – Електрична енергія – Навчальні корпуси ДВНЗ «ІФНМУ»;
3 лот – Електрична енергія – Навчально – рекреаційна база ДВНЗ «ІФНМУ» в м. Яремче.
(1 лот – Електрична енергія - гуртожитки ДВНЗ «ІФНМУ»
- 1300000 КВт/год (Додаток 2 до тендерної документації);
2 лот – Електрична енергія - навчальні корпуси ДВНЗ «ІФНМУ»
- 1290000 КВт/год (Додаток 3 до тендерної документації );
3 лот – Електрична енергія – навчально-виробнича база ДВНЗ «ІФНМУ» в м. Яремче
-60000 КВт/год (Додаток 4 до тендерної документації)
Всього: 2650000 КВт/год;)

Високотемпературна зуботехнічна кераміка для облицювання коронок і мостоподібних протезів та
пакувальна маса для лиття зубних протезів; ( для забезпечення діяльності зуботехнічної лабораторії
Центру стоматології ДВНЗ ІФНМУ ) - код ДК 021:2015 - 33140000-3 « Медичні матеріали»;

UAH

190000.00

Високотемпературна зуботехнічна кераміка для облицювання коронок і мостоподібних протезів та пакувальна маса
для лиття зубних протезів; ( для забезпечення діяльності зуботехнічної лабораторії Центру стоматології ДВНЗ
ІФНМУ ) код ДК 021:2015 - 33140000-3 « Медичні матеріали»;
Всього - 54 Одиниці найменування;

2018

переговорна процедура

Листопад 2018

33140000-3 Медичні
матеріали

2220 Медикаменти та
перев’язувальні матеріали

375000.00

Профільний настил
(для забезпечення діяльності будівельно-монтажної дільниці
ДВНЗ ІФНМУ)
код «Єдиний закупівельний словник»
ДК 021:2015 – 44110000-4 « Конструкційні матеріали»
( 44112000 -8 – Конструкційні матеріали різні );
Профільний настил в т.ч.:
настил рифлений – 2200 кв.м.;
настил прямий – 300 кв.м.;
Всього: 2500 кв.м. ;

2018

відкриті торги

Листопад 2018

44110000-4
Конструкційні матеріали

2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

UAH

487550.00

Електрична енергія на грудень 2018 р. - 3 лоти:
1 лот – Електрична енергія – Гуртожитки ДВНЗ «ІФНМУ»;
2 лот – Електрична енергія – Навчальні корпуси ДВНЗ «ІФНМУ»;
3 лот – Електрична енергія – Навчально – рекреаційна база ДВНЗ «ІФНМУ» в м. Яремче. (Код ДК 021:2015 09310000-5 «Електрична енергія»);
1 лот – Електрична енергія - гуртожитки ДВНЗ «ІФНМУ»
- 135000 КВт/год.;
2 лот – Електрична енергія - навчальні корпуси ДВНЗ «ІФНМУ»
- 120000 КВт/год. ;
3 лот – Електрична енергія – навчально-виробнича база ДВНЗ «ІФНМУ» в м. Яремче
-5000 КВт/год.;
Всього: 160000 КВт/год;

2018

відкриті торги

Листопад 2018

09310000-5 Електрична
енергія

2273 Оплата електроенергії

UAH

190000.00

Високотемпературна зуботехнічна кераміка для облицювання коронок і мостоподібних протезів та пакувальна маса
для лиття зубних протезів; ( для забезпечення діяльності зуботехнічної лабораторії Центру стоматології ДВНЗ
ІФНМУ ); код ДК 021:2015 - 33140000-3 « Медичні матеріали» Всього - 54 Одиниці найменування;

2018

відкриті торги

Листопад 2018

33140000-3 Медичні
матеріали

2220 Медикаменти та
перев’язувальні матеріали

125000.00

Будівельні матеріали: цегла керамічна, блоки газо-бетонні, блоки шлако-бетонні (для забезпечення діяльності
будівельно-монтажної дільниці ДВНЗ ІФНМУ); код «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015 – 44110000-4
«Конструкційні матеріали» ( 44111000 -1 – Будівельні матеріали );
Всього: 3 одиниць – найменувань
в т.ч.:
-цегла керамічна – 2700 шт.;
-блоки газо-бетонні - 1800 шт.;
-блоки шлако-бетонні – 2000 шт.;

2018

відкриті торги

Листопад 2018

44110000-4
Конструкційні матеріали

2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

Профільний настил
(для забезпечення діяльності будівельно-монтажної дільниці
ДВНЗ ІФНМУ) код «Єдиний закупівельний словник»
ДК 021:2015 – 44110000-4 « Конструкційні матеріали»
( 44112000 -8 – Конструкційні матеріали різні);

Електрична енергія на грудень 2018 р. - 3 лоти:
1 лот – Електрична енергія – Гуртожитки ДВНЗ «ІФНМУ»;
2 лот – Електрична енергія – Навчальні корпуси ДВНЗ «ІФНМУ»;
3 лот – Електрична енергія – Навчально – рекреаційна база ДВНЗ «ІФНМУ» в м. Яремче.

UAH

Код ДК 021:2015 - 09310000-5 «Електрична енергія»

Високотемпературна зуботехнічна кераміка для облицювання коронок і мостоподібних протезів та
пакувальна маса для лиття зубних протезів; ( для забезпечення діяльності зуботехнічної лабораторії
Центру стоматології ДВНЗ ІФНМУ ); код ДК 021:2015 - 33140000-3 « Медичні матеріали»
(відкриті торги оголошено повторно);

Будівельні матеріали: цегла керамічна, блоки газо-бетонні, блоки шлако-бетонні (для забезпечення
діяльності будівельно-монтажної дільниці ДВНЗ ІФНМУ); код «Єдиний закупівельний словник» ДК
021:2015 – 44110000-4 «Конструкційні матеріали» ( 44111000 -1 – Будівельні матеріали );

UAH

Матеріали для пломбування кореневих каналів світлої полімеризації, склоіномерні цементи,
реставраційні композитні матеріали, віск моделювальний, шовні матеріали, лак стоматологічний
ізоляційний, рідкі фотополімери, пластмаси гарячої полімеризації, бинти медичні та інші медичні
матеріали ( для забезпечення діяльності стоматологічного факультету ДВНЗ ІФНМУ на 2018 р.)
Код «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015 - 33140000-3 « Медичні матеріали» (оголошено
повторно);

Світильники
( ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»
31520000 – 7 Світильники та освітлювальна апаратура
( 31521000- 4 – Світильники);

Високотемпературна зуботехнічна кераміка для облицювання коронок і мостоподібних протезів та
пакувальна маса для литття зубних протезів;
( для забезпечення діяльності зуботехнічної лабораторії Центру стоматології ДВНЗ ІФНМУ );

333000.00

Матеріали для пломбування кореневих каналів світлої полімеризації, склоіномерні цементи, реставраційні
композитні матеріали, віск моделювальний, шовні матеріали, лак стоматологічний ізоляційний, рідкі фотополімери,
пластмаси гарячої полімеризації, бинти медичні та інші медичні матеріали ( для забезпечення діяльності
стоматологічного факультету ДВНЗ ІФНМУ на 2018 р.)
Код «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015 - 33140000-3 « Медичні матеріали» ( оголошено повторно)
- кафедра хірургічної стоматології – 7 од. найменувань; кафедра дитячої стоматології – 28 од. найменувань; кафедра
післядипломної освіти – 58 од. найменувань; кафедра ортопедичної стоматології – 29 од. найменувань; кафедра
терапевтичної стоматології – 5 од. найменувань; Всього 127 одиниць - найменувань;

UAH

320000.00

Світильники
( ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»
31520000 – 7 Світильники та освітлювальна апаратура
( 31521000- 4 – Світильники);
Всього - 917 шт., в т.ч.:
настельні світильники – 257 шт.;
настінні світильники – 600 шт.;
універсальні світильники для внутрішнього освітлення – 40 шт.;
світильники зовнішнього освітлення – 20 шт.;

2018

UAH

190000.00

Високотемпературна зуботехнічна кераміка для облицювання коронок і мостоподібних протезів та пакувальна маса
для литття зубних протезів;
( для забезпечення діяльності зуботехнічної лабораторії Центру стоматології ДВНЗ ІФНМУ ); код ДК 021:2015 33140000-3 « Медичні матеріали»;
Всього - 54 одиниці найменування;

UAH

Листопад 2018

33140000-3 Медичні
матеріали

2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

відкриті торги

Жовтень 2018

31520000-7 Світильники
та освітлювальна
арматура

2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар
3110 Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування

2018

відкриті торги

Жовтень 2018

33140000-3 Медичні
матеріали

2220 Медикаменти та
перев’язувальні матеріали
2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

122000.00

Будівельні матеріали: цегла керамічна, блоки газо-бетонні, блоки шлако-бетонні (для забезпечення діяльності
будівельно-монтажної дільниці ДВНЗ ІФНМУ);
код «Єдиний закупівельний словник»
ДК 021:2015 – 44110000-4 «Конструкційні матеріали»
( 44111000 -1 – Будівельні матеріали );
Всього: 3 одиниць – найменувань
в т.ч.:
-цегла керамічна – 2700 шт.;
-блоки газо-бетонні - 1800 шт.;
-блоки шлако-бетонні – 2000 шт.;

2018

відкриті торги

Жовтень 2018

44110000-4
Конструкційні матеріали

2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

2018

відкриті торги

Жовтень 2018

38430000-8 Детектори та
аналізатори

3110 Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування

код ДК 021:2015 - 33140000-3 « Медичні матеріали»

Будівельні матеріали: цегла керамічна, блоки газо-бетонні, блоки шлако-бетонні (для забезпечення
діяльності будівельно-монтажної дільниці ДВНЗ ІФНМУ);
код «Єдиний закупівельний словник»
ДК 021:2015 – 44110000-4 «Конструкційні матеріали»
( 44111000 -1 – Будівельні матеріали );

UAH

2018

відкриті торги

Система атомно - абсорбційної спектрофотометрії з полум'яною і електротермічною атомізацією та
гідридною приставкою з програмним забезпеченням для управління приладом, збору та обробки
даних в комплектації (для проведення високоточних лабораторних досліджень в рамках навчальних
та наукових робіт в ДВНЗ «ІФНМУ») код «Єдиний закупівельний словнник» ДК 021:2015: 384300008: Детектори та аналізатори (38433000-9 – Спектрометри )

UAH

2400000.00

Система атомно - абсорбційної спектрофотометрії з полум'яною і електротермічною атомізацією та гідридною
приставкою з програмним забезпеченням для управління приладом, збору та обробки даних в комплектації (для
проведення високоточних лабораторних досліджень в рамках навчальних та наукових робіт в ДВНЗ «ІФНМУ») код
«Єдиний закупівельний словнник» ДК 021:2015: 38430000-8: Детектори та аналізатори (38433000-9 – Спектрометри
);
Всього - 1 Одиниця;

Багатофункціональні пристрої та принтери лазерні;
(код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»
30230000 – 0 Комп’ютерне обладнання ( 30232000-4 – Периферійне обладнання);

UAH

205000.00

Багатофункціональні пристрої та принтери лазерні;
( код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»
30230000 – 0 Комп’ютерне обладнання ( 30232000-4 – Периферійне обладнання);
Всього: 2 0д. найменування - 30 шт.

2018

відкриті торги

Жовтень 2018

30230000-0 Комп’ютерне
обладнання

3110 Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування

Стерилізатор паровий напівавтоматичний
( для Центру стоматології ДВНЗ ІФНМУ) код «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015
33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (33191000-5 Обладнання
стерилізаційне дезінфекційне та санітарно-гігієнічне);

UAH

180000.00

Стерилізатор паровий напівавтоматичний
( для Центру стоматології ДВНЗ ІФНМУ)
код «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного
призначення різні (33191000-5Обладнання стерилізаційне, дезінфекційне та санітарно-гігієнічне);

2018

відкриті торги

Жовтень 2018

33190000-8 Медичне
обладнання та вироби
медичного призначення
різні

3110 Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування

2018

відкриті торги

Жовтень 2018

33140000-3 Медичні
матеріали

2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

Матеріали для пломбування кореневих каналів світлої полімеризації, склоіномерні цементи,
реставраційні композитні матеріали, віск моделювальний, шовні матеріали, лак стоматологічний
ізоляційний, рідкі фотополімери, пластмаси гарячої полімеризації, бинти медичні та інші медичні
матеріали (для забезпечення діяльності стоматологічного факультету ДВНЗ ІФНМУ на 2018 р.) код
"Єдиний закупівельний словник" ДК 021:2015 - 33140000-3 «Медичні матеріали»;

UAH

333000.00

Матеріали для пломбування кореневих каналів світлої полімеризації, склоіномерні цементи, реставраційні
композитні матеріали, віск моделювальний, шовні матеріали, лак стоматологічний ізоляційний, рідкі фотополімери,
пластмаси гарячої полімеризації, бинти медичні та інші медичні матеріали (для забезпечення діяльності
стоматологічного факультету ДВНЗ ІФНМУ на 2018 р.) код " Єдиний закупівельний словник" ДК 021:2015 33140000-3 « Медичні матеріали»;
кафедра хірургічної стоматології – 7 од. найменувань;
кафедра дитячої стоматології – 28 од. найменувань;
кафедра післядипломної освіти – 58 од. найменувань;
кафедра ортопедичної стоматології – 29 од. найменувань;
кафедра терапевтичної стоматології – 5 од. найменувань;
Всього 127 одиниць - найменувань;

Підручники для поповнення бібліотечного фонду ДВНЗ «ІФНМУ»
(код «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015 – 22110000-4 Друковані книги (22112000-8Підручники)

UAH

4500.00

Підручники для поповнення бібліотечного фонду ДВНЗ «ІФНМУ»
(код «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015 – 22110000-4 Друковані книги (22112000-8-Підручники)
Всього: 4 од. найменування - 8 шт. прим.;

2018

відкриті торги

Жовтень 2018

22110000-4 Друковані
книги

3110 Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування
2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

Манекен відновлення прохідності дихальних шляхів (для навчально-практичного центру кафедри
анестезіології та інтенсивної терапії ДВНЗ «ІФНМУ») - відкриті торги оголошено повторно;

UAH

170000.00

Манекен відновлення прохідності дихальних шляхів (для навчально-практичного центру кафедри анестезіології та
інтенсивної терапії ДВНЗ «ІФНМУ») Всього - 1 од.; ( відкриті торги оголошено повторно);

2018

відкриті торги

Вересень 2018

38970000-5 Дослідницькі,
випробувальні та науковотехнічні симулятори

3110 Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування

Підручники для поповнення бібліотечного фонду та кафедри мовознавства ДВНЗ «ІФНМУ» (код
"Єдиний закупівельний словник" ДК 021:2015 – 22110000-4 Друковані книги (22112000-8Підручники);

UAH

Матеріали для пломбування кореневих каналів світлої полімеризації, склоіномерні цементи,
реставраційні композитні матеріали, віск моделювальний, шовні матеріали, лак стоматологічний
ізоляційний, рідкі фотополімери, пластмаси гарячої полімеризації, бинти медичні та інші медичні
матеріали (для забезпечення діяльності стоматологічного факультету ДВНЗ ІФНМУ на 2018 р.) (
відкриті торги оголошено повторно);

UAH

Вересень 2018

22110000-4 Друковані
книги

2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар
3110 Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування

відкриті торги

Вересень 2018

33140000-3 Медичні
матеріали

2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

2018

відкриті торги

Вересень 2018

30210000-4 Машини для
обробки даних (апаратна
частина)

3110 Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування

65000.00

Підручники для поповнення бібліотечного фонду та кафедри мовознавства ДВНЗ «ІФНМУ» (код "Єдиний
закупівельний словник" ДК 021:2015–22110000-4 Друковані книги (22112000-8-Підручники);
Заг. кількість – 10 од. найменувань – 170 шт. прим. ;

2018

відкриті торги

333000.00

Матеріали для пломбування кореневих каналів світлої полімеризації, склоіномерні цементи, реставраційні
композитні матеріали, віск моделювальний, шовні матеріали, лак стоматологічний ізоляційний, рідкі фотополімери,
пластмаси гарячої полімеризації, бинти медичні та інші медичні матеріали (для забезпечення діяльності
стоматологічного факультету ДВНЗ ІФНМУ на 2018 р.) - 116 од.найменувань ( відкриті торги оголошено повторно);

2018

Персональні комп'ютери - настільні комп’ютери, ноутбуки, планшети, планшети – трансформери;
(код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 30210000 –4 Машини для обробки даних
(апаратна частина) ( 30213000-5 – Персональні комп’ютери) ;

UAH

1527000.00

Персональні комп'ютери - настільні комп’ютери, ноутбуки, планшети, планшети – трансформери;
(код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 30210000 –4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (
30213000-5 – Персональні комп’ютери) ;
настільні комп’ютери - 80 од.; ноутбуки - 15 од.;
планшети - 20; планшети – трансформери - 10 од.;
Всього - 125 од.;

Ліки, що не ввійшли до Національного переліку основних лікарських засобів для потреб
університетської клініки та аптеки ІФНМУ;
(відкриті торги оголошено повторно)

UAH

300000.00

Ліки, що не ввійшли до Національного переліку основних лікарських засобів для потреб університетської клініки та
аптеки ІФНМУ
251 найменування;
(відкриті торги оголошено повторно);

2018

відкриті торги

Серпень 2018

33600000-6
Фармацевтична продукція

2220 Медикаменти та
перев’язувальні матеріали
2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

Манекен відновлення прохідності дихальних шляхів
(для навчально-практичного центру кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ДВНЗ «ІФНМУ») ;

UAH

170000.00

Манекен відновлення прохідності дихальних шляхів
(для навчально-практичного центру кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ДВНЗ «ІФНМУ»);
Всього - 1 Од.

2018

відкриті торги

Серпень 2018

38970000-5 Дослідницькі,
випробувальні та науковотехнічні симулятори

3110 Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування

2018

відкриті торги

Серпень 2018

33130000-0
Стоматологічні та
вузькоспеціалізовані
інструменти та прилади

2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар
3110 Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування

33140000-3 Медичні
матеріали

2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

Бори твердосплавні, ендодонтичні інструменти, зонди стоматологічні, дзеркала стоматологічні,
набори матриць і інші стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади (для
забезпечення діяльності стоматологічного факультету ДВНЗ «ІФНМУ» на 2018 р.);

UAH

425000.00

Бори твердосплавні, ендодонтичні інструменти, зонди стоматологічні, дзеркала стоматологічні, набори матриць і
інші стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади (для забезпечення діяльності стоматологічного
факультету ДВНЗ «ІФНМУ» на 2018 р.);

Матеріали для пломбування кореневих каналів світлої полімеризації, склоіномерні цементи,
реставраційні композитні матеріали, віск моделювальний, шовні матеріали, лак стоматологічний
ізоляційний, рідкі фотополімери, пластмаси гарячої полімеризації, бинти медичні та інші медичні
матеріали (для забезпечення діяльності стоматологічного факультету ДВНЗ ІФНМУ на 2018 р.)

UAH

333000.00

Матеріали для пломбування кореневих каналів світлої полімеризації, склоіномерні цементи, реставраційні
композитні матеріали, віск моделювальний, шовні матеріали, лак стоматологічний ізоляційний, рідкі фотополімери,
пластмаси гарячої полімеризації, бинти медичні та інші медичні матеріали (для забезпечення діяльності
стоматологічного факультету ДВНЗ ІФНМУ на 2018 р.)
Всього - 117 Од. найменувань;

2018

відкриті торги

Серпень 2018

Фармацевтична продукція – анестетичні засоби( для
стоматологічного факультету ДВНЗ ІФНМУ);

UAH

70000.00

Фармацевтична продукція – анестетичні засоби (для стоматологічного факультету ДВНЗ "ІФНМУ");
Всього: 2 од. найменування - 104 упак.;

2018

відкриті торги

Серпень 2018

2018

відкриті торги

2018

2210
33600000-6
Предмети,матеріали,обладнання та
Фармацевтична продукція
інвентар

Підручники для поповнення бібліотечного фонду та кафедри мовознавства - 9 лотів.

UAH

299000.00

Підручники для поповнення бібліотечного фонду та кафедри мовознавства - 9 лотів:
1 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 2 найменувань;
2 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 11 найменувань;
3 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 2 найменування;
4 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 4 найменування;
5 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 2 найменувань;
6 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 4 найменувань;
7 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду -10 найменування;
8 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 3 найменування;
9 лот – підручники для кафедри мовознавства - 8 найменувань;

Комп’ютерне обладнання - 4 лоти
1 лот - комп’ютерне обладнання - 3 од. найменуваня;
2 лот - комп’ютерне обладнання - 2 од.найменування;
3 лот - комп’ютерне обладнання - 2 од. найменування;
4 лот - комп’ютерне обладнання – 3 од. найменування;

UAH

1777000.00

Комп’ютерне обладнання - 4 лоти
1 лот - комп’ютерне обладнання - 3 од.найменування;
2 лот - комп’ютерне обладнання - 2 од. найменування ;
3 лот - комп’ютерне обладнання - 2 од. найменування ;
4 лот - комп’ютерне обладнання – 3 од. найменування ;

Ліки, що не ввійшли до Національного переліку основних лікарських засобів для потреб
університетської клініки та аптеки ІФНМУ

UAH

300000.00

Лот 1 Плита ОСБ - вологостійка;
Лот 2 Фанера вологостійка – шліфована;

UAH

335000.00

Лот 1 Плита ОСБ - вологостійка , заг. кількість - 650 шт. листів;
Лот 2 Фанера вологостійка – шліфована, заг. кількість - 100 шт. листів;

2018

відкриті торги

Серпень 2018

44190000-8
Конструкційні матеріали
різні

Покриття для підлоги - Лінолеум напівкомерційний для об’єктів інфраструктури ДВНЗ «ІФНМУ»;

UAH

444000.00

Покриття для підлоги - Лінолеум напівкомерційний для об’єктів інфраструктури ДВНЗ «ІФНМУ»
Всього: 2150 м.кв.;

2018

відкриті торги

Серпень 2018

44110000-4
Конструкційні матеріали

Доріжка та програмне забезпечення для статистичного та динамічного аналізу стопи

UAH

650000.00

2018

переговорна процедура

Липень 2018

31710000-6 Електронне
обладнання

Серпень 2018

22110000-4 Друковані
книги

2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар
3110 Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування

відкриті торги

Серпень 2018

30200000-1 Комп’ютерне
обладнання та приладдя

2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар
3110 Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування

2018

відкриті торги

Серпень 2018

33600000-6
Фармацевтична продукція

2220 Медикаменти та
перев’язувальні матеріали
2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар
2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар
3110 Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування

Плитка керамічна для об’єктів інфраструктури ДВНЗ «ІФНМУ»

UAH

90000.00

2018

відкриті торги

Липень 2018

44110000-4
Конструкційні матеріали

2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

Ліки, що не ввійшли до Національного переліку основних лікарських засобів для потреб
університетської клініки ІФНМУ

UAH

85000.00

2018

відкриті торги

Червень 2018

33600000-6
Фармацевтична продукція

2220 Медикаменти та
перев’язувальні матеріали

Ліки, що не ввійшли до Національного переліку основних лікарських засобів
для потреб Аптеки ДВНЗ « ІФНМУ»;

UAH

222000.00

Ліки, що не ввійшли до Національного переліку основних лікарських засобів
для потреб Аптеки ДВНЗ « ІФНМУ»;
Всього - 426 од.найменувань;

2018

відкриті торги

Червень 2018

2210
33600000-6
Предмети,матеріали,обладнання та
Фармацевтична продукція
інвентар

Деревостружкова плита - ламінована;

UAH

470500.00

Деревостружкова плита – ламінована для виготовлення меблів структурним підрозділом Замовника - столярномеблевою майстернею для лекційних, навчальних аудиторій і службових приміщень кафедр: дитячих інфекційних
хвороб, фізіології, патоморфології і судової медицини та інших об’єктів інфраструктури ДВНЗ "ІФНМУ";
Всього - 2516 м. кв.

2018

відкриті торги

Червень 2018

44190000-8
Конструкційні матеріали
різні

Доріжка та програмне забезпечення для статистичного та динамічного аналізу стопи

UAH

650000.00

2018

відкриті торги

Червень 2018

31710000-6 Електронне
обладнання

Плитка керамічна для об’єктів інфраструктури ДВНЗ «ІФНМУ» ;

UAH

90000.00

2018

відкриті торги

Червень 2018

44110000-4
Конструкційні матеріали

2018

відкриті торги

Червень 2018

22110000-4 Друковані
книги

3110 Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування

2220 Медикаменти та
перев’язувальні матеріали

3110 Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування
2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

Підручники для поповнення бібліотечного фонду - 6 лотів
(Лоти №№ 1-4 оголошено повторно)
(код за ДК 021:2015 – 22110000-4 Друковані книги (22112000-8-Підручники):

Підручники для поповнення бібліотечного фонду - 6 лотів
(Лоти №№ 1-4 оголошено повторно)
(код за ДК 021:2015 – 22110000-4 Друковані книги (22112000-8-Підручники):
1 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 4 найменування;
2 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 2 найменування
3 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 10 найменувань;
4 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 2 найменування;
5 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 4 найменування;
6 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 1 найменування;

Плитка керамічна для об’єктів інфраструктури ДВНЗ «ІФНМУ» ;
Всього - 600 м. кв.

2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

1 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 4 найменування;
2 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 2 найменування
3 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 10 найменувань;
4 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 2 найменування;
5 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 4 найменування;
6 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 1 найменування;
Всього: 23 од. найменувань- 555 шт. підручників;

UAH

205000.00

Ліки, що не ввійшли до Національного переліку основних лікарських засобів для потреб
університетської клініки ІФНМУ

UAH

85000.00

2018

відкриті торги

Червень 2018

33600000-6
Фармацевтична продукція

Доріжка та програмне забезпечення для статистичного та динамічного аналізу стопи

UAH

650000.00

2018

відкриті торги

Травень 2018

31710000-6 Електронне
обладнання

ФАРБА - емалі алкідні (для забезпечення проведення ремонтів
на об’єктах інфраструктури ДВНЗ «ІФНМУ») ;

UAH

190000.00

2018

відкриті торги

Травень 2018

44810000-1 Фарби

Лікарські засоби для потреб університетської клініки ІФНМУ

UAH

190000.00

2018

переговорна процедура

Травень 2018

33600000-6
Фармацевтична продукція

2220 Медикаменти та
перев’язувальні матеріали

Лікарські засоби для потреб аптеки ДВНЗ «ІФНМУ»

UAH

50000.00

Лікарські засоби для потреб аптеки ДВНЗ «ІФНМУ» - 88 одиниць найменувань
(відкриті торги двічі відмінено з підстав, визначених п. 4 ч. 1 ст. 31 Закону);

2018

переговорна процедура

Травень 2018

33600000-6
Фармацевтична продукція

2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар
2220 Медикаменти та
перев’язувальні матеріали

Підручники для поповнення бібліотечного фонду - 12 лотів:
1 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 39 найменувань;
2 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 16 найменувань;
3 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 4 найменування;
4 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 4 найменування;
5 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 14 найменувань;
6 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 1 найменувань;
7 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду -10 найменування;
8 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 4 найменування;
9 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду -2 найменувань;
10 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 4 найменувань;
11 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 2 найменування;
12 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 1 найменування;
Всього - 101 найменування - 2638 примірників (шт.).;

2018

відкриті торги

Квітень 2018

22110000-4 Друковані
книги

3110 Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування

2018

переговорна процедура

Квітень 2018

33190000-8 Медичне
обладнання та вироби
медичного призначення
різні

3110 Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування

2018

переговорна процедура

Квітень 2018

33140000-3 Медичні
матеріали

2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

2018

відкриті торги

Квітень 2018

33600000-6
Фармацевтична продукція

2220 Медикаменти та
перев’язувальні матеріали

2018

відкриті торги

Квітень 2018

44810000-1 Фарби

2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

Підручники для поповнення бібліотечного фонду - 12 лотів:
1 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 39 найменувань;
2 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 16 найменувань;
3 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 4 найменування;
4 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 4 найменування;
5 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 14 найменувань;
6 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 1 найменувань;
7 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду -10 найменування;
8 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 4 найменування;
9 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду -2 найменувань;
10 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 4 найменувань;
11 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 2 найменування;
12 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 1 найменування;

UAH

966000.00

Стоматологічна установка

UAH

750000.00

Медичні матеріали - бинти, вата, лейкопластирі, маски, рукавиці, шприци та інші медичні матеріали
для забезпечення діяльності аптеки ДВНЗ «ІФНМУ» на 2018 р. ;

UAH

57000.00

Лікарські засоби для потреб університетської клініки ІФНМУ

UAH

190000.00

ФАРБА - емалі алкідні (для забезпечення проведення ремонтів
на об’єктах інфраструктури ДВНЗ «ІФНМУ» на 2018 р.) ;

UAH

190000.00

ФАРБА - емалі алкідні (для забезпечення проведення ремонтів
на об’єктах інфраструктури ДВНЗ «ІФНМУ» ) Всього 6 од. найменувань - 2912 кг.

Медичні матеріали - бинти, вата, лейкопластирі, маски, рукавиці, шприци та інші медичні матеріали для
забезпечення діяльності аптеки ДВНЗ «ІФНМУ» на 2018 р. - всього 78 одиниць найменувань ( відкриті торги двічі
відмінено Уповноваженим органом з підстав, визначених п. 4 ч. 1 ст. 31 Закону);

ФАРБА - емалі алкідні (для забезпечення проведення ремонтів
на об’єктах (гуртожитки, заклади об’єднання студентських їдалень, морфологічний корпус та ін.) інфраструктури
ДВНЗ «ІФНМУ»
на 2018 р. ) - 6 одиниць найменувань – 2912 кг. ( 1110 шт. банок);

3110 Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування
2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

Холтерівський добовий комбінований монітор ЕКГ та АТ (система)

UAH

180000.00

Лікарські засоби для потреб аптеки ДВНЗ «ІФНМУ» (оголошено повторно) ;

UAH

50000.00

2018

відкриті торги

Квітень 2018

33120000-7 Системи
реєстрації медичної
інформації та дослідне
обладнання

3110 Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування

Лікарські засоби для потреб аптеки ДВНЗ «ІФНМУ» - 88 одиниць найменувань продукції ( оголошено повторно) ;

2018

відкриті торги

Квітень 2018

33600000-6
Фармацевтична продукція

2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар
2220 Медикаменти та
перев’язувальні матеріали

2018

переговорна процедура

Квітень 2018

33140000-3 Медичні
матеріали

2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

2018

відкриті торги

Квітень 2018

34140000-0
Великовантажні
мототранспортні засоби

3110 Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування

Альгінатні та силіконові відбиткові матеріали, матеріали для пломбування кореневих каналів світлої
полімеризації, склоіномерні цементи, реставраційні композитні матеріали, віск моделювальний,
шовні матеріали, лак стоматологічний ізоляційний, рідкі фотополімери, пластмаси гарячої
полімеризації, бинти медичні та інші медичні матеріали ( для забезпечення діяльності
стоматологічного факультету ДВНЗ "ІФНМУ" на 2018 р.)

UAH

500000.00

Альгінатні та силіконові відбиткові матеріали, матеріали для пломбування кореневих каналів світлої полімеризації,
склоіномерні цементи, реставраційні композитні матеріали, віск моделювальний, шовні матеріали, лак
стоматологічний ізоляційний, рідкі фотополімери, пластмаси гарячої полімеризації, бинти медичні та інші медичні
матеріали ( для забезпечення діяльності стоматологічного факультету ДВНЗ ІФНМУ на 2018 р.) - відкриті торги
Уповноваженим органом двічі відмінено з підстав подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій
(п.п. 4 ч. 1 ст. 31 Закону)

Вантажний мототранспортний засіб з подвійною кабіною та спеціальним обладнанням - гідравлічною
самоскидною платформою (самоскид) з трьохстороннім розвантаженням - для господарських потреб
ДВНЗ «ІФНМУ»;

UAH

1670000.00

Вантажний мототранспортний засіб з подвійною кабіною та спеціальним обладнанням - гідравлічною самоскидною
платформою (самоскид) з трьохстороннім розвантаженням - для господарських потреб ДВНЗ «ІФНМУ» - 1
Одиниця;

Стоматологічна установка

UAH

750000.00

2018

відкриті торги

Квітень 2018

33190000-8 Медичне
обладнання та вироби
медичного призначення
різні

3110 Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування

Лікарські засоби для потреб університетської клініки ІФНМУ 2 Лоти:
1 лот- лікарські засоби – 54 найменування;
2 лот – лікарські засоби -1 найменування;

UAH

275000.00

2018

відкриті торги

Березень 2018

33600000-6
Фармацевтична продукція

2220 Медикаменти та
перев’язувальні матеріали

Дверні міжкімнатні полотна для об’єктів інфраструктури ДВНЗ «ІФНМУ» ;

UAH

30200.00

Дверні міжкімнатні полотна для об’єктів інфраструктури ДВНЗ «ІФНМУ» (переговорна процедура предмету
закупівлі проводитиметься з правових підстав, визначених п. 4 ч. 2 ст. 35 Закону України " Про публічні закупівлі"
№922 від 25.12.2015 р.);

2018

переговорна процедура

Березень 2018

Медичні матеріали - бинти, вата, лейкопластирі, маски, рукавиці, шприци та інші медичні
матеріали для забезпечення діяльності аптеки ДВНЗ «ІФНМУ» на 2018 р. ( відкриті торги
оголошено повторно);

UAH

57000.00

Медичні матеріали - бинти, вата, лейкопластирі, маски, рукавиці, шприци та інші медичні матеріали для
забезпечення діяльності аптеки ДВНЗ «ІФНМУ» на 2018 р. ( відкриті торги оголошено повторно);

2018

відкриті торги

Березень 2018

2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар
2210
33140000-3 Медичні
Предмети,матеріали,обладнання та
матеріали
інвентар
3110 Придбання обладнання і
22110000-4 Друковані
предметів довгострокового
книги
користування
33690000-3 Лікарські
2220 Медикаменти та
засоби різні
перев’язувальні матеріали
2210
Предмети,матеріали,обладнання та
33600000-6
інвентар
Фармацевтична продукція
2220 Медикаменти та
перев’язувальні матеріали
44220000-8 Столярні
вироби

Підручник для поповнення бібліотечногофонду

UAH

245000.00

2018

відкриті торги

Березень 2018

Лабораторні реактиви (Реактиви та розхідні матеріали для лабораторії)

UAH

250000.00

2018

переговорна процедура

Березень 2018

Лікарські засоби для потреб аптеки ДВНЗ «ІФНМУ» ;

UAH

50000.00

2018

відкриті торги

Березень 2018

Стоматологічна установка

UAH

750000.00

2018

відкриті торги

Березень 2018

33190000-8 Медичне
обладнання та вироби
медичного призначення
різні

3110 Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування

Мікромотори зуботехнічні, наконечники турбінні, бори твердосплавні, ендодонтичні інструменти,
зонди стоматологічні, дзеркала стоматологічні, набори матриць і інші стоматологічні та
вузькоспеціалізовані інструменти та прилади (для забезпечення діяльності Центру стоматології
клініки ДВНЗ «ІФНМУ» на 2018 р.)

UAH

100000.00

Мікромотори зуботехнічні, наконечники турбінні, бори твердосплавні, ендодонтичні інструменти, зонди
стоматологічні, дзеркала стоматологічні, набори матриць і інші стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти
та прилади (для забезпечення діяльності Центру стоматології клініки ДВНЗ «ІФНМУ» на 2018 р.)

2018

переговорна процедура

Березень 2018

33130000-0
Стоматологічні та
вузькоспеціалізовані
інструменти та прилади

2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

Дверні міжкімнатні полотна для об’єктів інфраструктури ДВНЗ «ІФНМУ» (відкриті торги
оголошуються повторно);

UAH

30200.00

Дверні міжкімнатні полотна для об’єктів інфраструктури ДВНЗ «ІФНМУ» ;(відкриті торги оголошуються
повторно);

2018

відкриті торги

Березень 2018

44220000-8 Столярні
вироби

Лабораторні реактиви (Реактиви та розхідні матеріали для лабораторії)

UAH

250000.00

2018

відкриті торги

Березень 2018

33690000-3 Лікарські
засоби різні

2018

відкриті торги

Березень 2018

33140000-3 Медичні
матеріали

2018

відкриті торги

Березень 2018

33600000-6
Фармацевтична продукція

2220 Медикаменти та
перев’язувальні матеріали

Медичні матеріали - бинти, вата, лейкопластирі, маски, рукавиці, шприци та інші медичні матеріали
(для забезпечення діяльності аптеки ДВНЗ «ІФНМУ» на 2018р.);

UAH

57000.00

Лікарські засоби для потреб університетської клініки ІФНМУ

UAH

270000.00

Лікарські засоби для потреб аптеки ДВНЗ «ІФНМУ» - 88 одиниць найменувань продукції;

Медичні матеріали - бинти, вата, лейкопластирі, маски, рукавиці, шприци та інші медичні матеріали (для
забезпечення діяльності аптеки ДВНЗ «ІФНМУ» на 2018 р.);

2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар
2220 Медикаменти та
перев’язувальні матеріали
2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

М'ясо яловичини і м'ясо свинини для забезпечення діяльності Центру клінічної медицини та
об'єднання студентських їдалень ДВНЗ "ІФНМУ" на 2018 р.

UAH

480000.00

М'ясо яловичини і м'ясо свинини для забезпечення діяльності центру клінічної медицини та об'єднання студентських
їдалень ДВНЗ "ІФНМУ" на 2018 р. Всього: 9 одиниць найменувань продукції - ( 4660 кг.)

2018

переговорна процедура

Березень 2018

15110000-2 М’ясо

2230 Продукти харчування

Альгінатні та силіконові відбиткові матеріали, матеріали для пломбування кореневих каналів світлої
полімеризації, склоіномерні цементи, реставраційні композитні матеріали, віск моделювальний,
шовні матеріали, лак стоматологічний ізоляційний, рідкі фотополімери, пластмаси гарячої
полімеризації, бинти медичні та інші медичні матеріали
( для забезпечення діяльності стоматологічного факультету ДВНЗ ІФНМУ на 2018 р.) ( відкриті
торги оголошено повторно);

UAH

500000.00

Альгінатні та силіконові відбиткові матеріали, матеріали для пломбування кореневих каналів світлої полімеризації,
склоіномерні цементи, реставраційні композитні матеріали, віск моделювальний, шовні матеріали, лак
стоматологічний ізоляційний, рідкі фотополімери, пластмаси гарячої полімеризації, бинти медичні та інші медичні
матеріали
( для забезпечення діяльності
стоматологічного факультету ДВНЗ ІФНМУ на 2018 р.) ( відкриті торги оголошено повторно);

2018

відкриті торги

Лютий 2018

33140000-3 Медичні
матеріали

2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

Природний газ – для гуртожитків ДВНЗ «ІФНМУ» (гуртожиток № 3 та гуртожиток № 4);

UAH

100000.00

Природний газ – для гуртожитків ДВНЗ «ІФНМУ» (гуртожиток № 3 та гуртожиток № 4);

2018

переговорна процедура

Лютий 2018

09120000-6 Газове паливо

2274 Оплата природного газу

ФАРБИ - 3 Лоти:
Лот 1 Фарба емаль алкідна;
Лот 2 Фарба водно-дисперсійна акрилова для внутрішніх робіт;
Лот 3 Фарба латексна для зовнішніх робіт ;
(для забезпечення проведення ремонтів
на об’єктах інфраструктури ДВНЗ «ІФНМУ» на 2018 р. );

UAH

550000.00

Стоматологічна установка

UAH

825000.00

Альгінатні та силіконові відбиткові матеріали, матеріали для пломбування кореневих каналів світлої
полімеризації, склоіномерні цементи, реставраційні композитні матеріали, віск моделювальний,
шовні матеріали, лак стоматологічний ізоляційний, рідкі фотополімери, пластмаси гарячої
полімеризації, бинти медичні та інші медичні матеріали ( для забезпечення діяльності Центру
стоматології клініки ДВНЗ «ІФНМУ» на 2018 р.)- відкриті торги оголошено повтороно;

UAH

275000.00

Мікромотори зуботехнічні, наконечники турбінні, бори твердосплавні, ендодонтичні інструменти,
зонди стоматологічні, дзеркала стоматологічні, набори матриць і інші стоматологічні та
вузькоспеціалізовані інструменти та прилади (для забезпечення діяльності Центру стоматології
клініки ДВНЗ «ІФНМУ» на 2018 р.) ( відкриті торги оголошено повторно);

UAH

Дезинфекційні засоби (для забезпечення діяльності
ДВНЗ «ІФНМУ» на 2018 р.);

ФАРБИ - 3 Лоти:
Лот 1 Фарба емаль алкідна;
Лот 2 Фарба водно-дисперсійна акрилова для внутрішніх робіт;
Лот 3 Фарба латексна для зовнішніх робіт ;
(для забезпечення проведення ремонтів
на об’єктах (гуртожитки, заклади студентських їдалень, морфологічний корпус та ін.)інфраструктури ДВНЗ
«ІФНМУ»
на 2018 р. )Загальна кількість продукції: 13 одиниць найменувань - 1701 шт.;

2018

відкриті торги

Лютий 2018

44810000-1 Фарби

2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

2018

відкриті торги

Лютий 2018

33190000-8 Медичне
обладнання та вироби
медичного призначення
різні

3110 Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування

Альгінатні та силіконові відбиткові матеріали, матеріали для пломбування кореневих каналів світлої полімеризації,
склоіномерні цементи, реставраційні композитні матеріали, віск моделювальний, шовні матеріали, лак
стоматологічний ізоляційний, рідкі фотополімери, пластмаси гарячої полімеризації, бинти медичні та інші медичні
матеріали ( для забезпечення діяльності Центру стоматології клініки ДВНЗ «ІФНМУ» на 2018 р.)- відкриті торги
оголошено повтороно;

2018

відкриті торги

Лютий 2018

33140000-3 Медичні
матеріали

2220 Медикаменти та
перев’язувальні матеріали

100000.00

Мікромотори зуботехнічні, наконечники турбінні, бори твердосплавні, ендодонтичні інструменти, зонди
стоматологічні, дзеркала стоматологічні, набори матриць і інші стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти
та прилади (для забезпечення діяльності Центру стоматології клініки ДВНЗ «ІФНМУ» на 2018 р.) ( відкриті торги
оголошено повторно);

2018

відкриті торги

Лютий 2018

33130000-0
Стоматологічні та
вузькоспеціалізовані
інструменти та прилади

2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

UAH

280000.00

Дезинфекційні засоби (для забезпечення діяльності
ДВНЗ «ІФНМУ» на 2018 р.);

2018

відкриті торги

Лютий 2018

24450000-3 Агрохімічна
продукція

Дверні міжкімнатні полотна для об’єктів інфраструктури ДВНЗ «ІФНМУ» ;

UAH

30200.00

Дверні міжкімнатні полотна для об’єктів інфраструктури ДВНЗ «ІФНМУ» ;

2018

відкриті торги

Лютий 2018

44220000-8 Столярні
вироби

Лабораторні реактиви
(Реактиви та розхідні матеріали для лабораторії)

UAH

250000.00

2018

відкриті торги

Лютий 2018

33690000-3 Лікарські
засоби різні

2018

відкриті торги

Лютий 2018

15110000-2 М’ясо

2230 Продукти харчування

М'ясо яловичини і м'ясо свинини для забезпечення діяльності Центру клінічної медицини та
об'єднання студентських їдалень ДВНЗ "ІФНМУ" на 2018 р.

UAH

480000.00

М'ясо яловичини і м'ясо свинини для забезпечення діяльності Центру клінічної медицини та об'єднання
студентських їдалень ДВНЗ ІФНМУ на 2018 р.;
відкриті торги оголошуються повторно;

2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар
2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар
2220 Медикаменти та
перев’язувальні матеріали

Металопластикові вікна та двері
для об’єктів інфраструктури ДВНЗ " ІФНМУ ";

UAH

900000.00

Металопластикові вікна та двері
для об’єктів інфраструктури ДВНЗ ІФНМУ: всього 27 одиниць найменувань виробів ( 154 одиниць конструкцій);

2018

відкриті торги

Лютий 2018

44220000-8 Столярні
вироби

3110 Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування
2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

Послуги з водопостачання для навчально-рекреаційної бази «Арніка» ДВНЗ «ІФНМУ» в м. Яремче;

UAH

28500.00

Послуги з водопостачання для навчально-рекреаційної бази «Арніка» ДВНЗ «ІФНМУ» в м. Яремче;

2018

переговорна процедура
скорочена

Лютий 2018

65110000-7 Розподіл води

2272 Оплата водопостачання та
водовідведення

2018

переговорна процедура
скорочена

Лютий 2018

09310000-5 Електрична
енергія

2273 Оплата електроенергії

2018

переговорна процедура
скорочена

Лютий 2018

2018

відкриті торги

Лютий 2018

Електрична енергія для навчальних корпусів та гуртожитків ДВНЗ «ІФНМУ» ;

UAH

6748180.00

Електрична енергія для навчальних корпусів та гуртожитків ДВНЗ «ІФНМУ»: -- електрична (активна) енергія: для навчальних корпусів ДВНЗ ІФНМУ: 1276100 кВт/год
- електрична (активна) енергії: для гуртожитків ДВНЗ ІФНМУ: 1300000 кВт/год
- електрична (реактивна) енергія: 950000 кВар

Електрична енергія для навчально-рекреаційної бази «Арніка ДВНЗ «ІФНМУ» в м. Яремче;

UAH

228000.00

Електрична енергія для навчально-рекреаційної бази «Арніка ДВНЗ «ІФНМУ» в м. Яремче;

Медичні матеріали для потреб університетської клініки ІФНМУ

UAH

220000.00

2220 Медикаменти та
перев’язувальні матеріали

відкриті торги

Січень 2018

Мікромотори зуботехнічні, наконечники турбінні, бори твердосплавні, ендодонтичні інструменти, зонди
стоматологічні, дзеркала стоматологічні, набори матриць і інші стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти
та прилади (для забезпечення діяльності Центру стоматології клініки ДВНЗ «ІФНМУ» на 2018 р.)

2018

відкриті торги

Січень 2018

33130000-0
Стоматологічні та
вузькоспеціалізовані
інструменти та прилади

2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар
2220 Медикаменти та
перев’язувальні матеріали

Альгінатні та силіконові відбиткові матеріали, матеріали для пломбування кореневих каналів світлої полімеризації,
склоіномерні цементи, реставраційні композитні матеріали, віск моделювальний, шовні матеріали, лак
стоматологічний ізоляційний, рідкі фотополімери, пластмаси гарячої полімеризації, бинти медичні та інші медичні
матеріали
( для забезпечення діяльності Центру
стоматології клініки ДВНЗ «ІФНМУ» на 2018 р.)

2018

відкриті торги

Січень 2018

33140000-3 Медичні
матеріали

2220 Медикаменти та
перев’язувальні матеріали

305000.00

2018

відкриті торги

Січень 2018

33690000-3 Лікарські
засоби різні

2220 Медикаменти та
перев’язувальні матеріали

UAH

3214593.11

2018

переговорна процедура
скорочена

Січень 2018

09320000-8 Пара, гаряча
вода та пов’язана
продукція

2271 Оплата теплопостачання

UAH

500000.00

Альгінатні та силіконові відбиткові матеріали, матеріали для пломбування кореневих каналів світлої полімеризації,
склоіномерні цементи, реставраційні композитні матеріали, віск моделювальний, шовні матеріали, лак
стоматологічний ізоляційний, рідкі фотополімери, пластмаси гарячої полімеризації, бинти медичні та інші медичні
матеріали
( для забезпечення діяльності
стоматологічного факультету ДВНЗ ІФНМУ на 2018 р.)

2018

відкриті торги

Січень 2018

33140000-3 Медичні
матеріали

2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

UAH

880000.00

М'ясо 2 лоти: Лот №1 – М'ясо свійської птиці; Лот №2 – М'ясо яловичини і м'ясо свинини ( для забезпечення
діяльності Центру клінічної медицини та об'єднання студенських їдалень ДВНЗ ІФНМУ на 2018 р.);

2018

відкриті торги

Січень 2018

15110000-2 М’ясо

2230 Продукти харчування

270000.00

Мікромотори зуботехнічні, наконечники турбінні, бори твердосплавні, ендодонтичні інструменти,
зонди стоматологічні, дзеркала стоматологічні, набори матриць і інші стоматологічні та
вузькоспеціалізовані інструменти та прилади (для забезпечення діяльності Центру стоматології
клініки ДВНЗ «ІФНМУ» на 2018 р.)

UAH

100000.00

UAH

275000.00

UAH

Альгінатні та силіконові відбиткові матеріали, матеріали для пломбування кореневих каналів світлої
полімеризації, склоіномерні цементи, реставраційні композитні матеріали, віск моделювальний,
шовні матеріали, лак стоматологічний ізоляційний, рідкі фотополімери, пластмаси гарячої
полімеризації, бинти медичні та інші медичні матеріали
( для забезпечення діяльності стоматологічного факультету ДВНЗ ІФНМУ на 2018 р.)
М'ясо 2 лоти: Лот №1 – М'ясо свійської птиці; Лот №2 – М'ясо яловичини і м'ясо свинини ( для
забезпечення діяльності Центру клінічної медицини та об'єднання студентських їдалень ДВНЗ
ІФНМУ на 2018 р.);

2220 Медикаменти та
перев’язувальні матеріали

2018

UAH

Постачання пари та гарячої води трубопроводами для начальних корпусів ІФНМУ

2273 Оплата електроенергії

33600000-6
Фармацевтична продукція

Лікарські засоби для потреб університетської клініки ІФНМУ

Альгінатні та силіконові відбиткові матеріали, матеріали для пломбування кореневих каналів світлої
полімеризації, склоіномерні цементи, реставраційні композитні матеріали, віск моделювальний,
шовні матеріали, лак стоматологічний ізоляційний, рідкі фотополімери, пластмаси гарячої
полімеризації, бинти медичні та інші медичні матеріали
( для забезпечення діяльності Центру стоматології клініки ДВНЗ «ІФНМУ» на 2018 р.)
Лабораторні реактиви 2 лоти:
лот 1- реактиви та розхідні матеріали для лабораторії;
лот2 - реактиви для автоматичного біохімічного аналізатора Pentra 400.Закрита система;

09310000-5 Електрична
енергія
33140000-3 Медичні
матеріали

Постачання пари та гарячої води трубопроводами для навчальних корпусів та гуртожитків ІФНМУ

UAH

5348528.94

Папір для друку (для забезпечення навчально-наукової діяльності
ДВНЗ ІФНМУ на 2018 р.);

UAH

370000.00

Газове паливо : природний газ - 3 лоти: 1 лот – Природний газ – Гуртожитки ДВНЗ «ІФНМУ»; 2 лот
– Природний газ - Навчальні корпуси ДВНЗ «ІФНМУ»; 3 лот – Природний газ – Навчально рекреаційна база ДВНЗ «ІФНМУ» в м. Яремче;

UAH

1400000.00

Послуги водопостачання для навчально-рекреаційної бази " Арніка" ДВНЗ ІФНМУ м. Яремча в
межах обсягу 20% суми Договору № 17-174 від 22.03.2018 р.
Водовідведення для навчальних корпусів і гуртожитків ДВНЗ ІФНМУ в обсязі 20% суми Договору №
17-162 від 17 .03.2017 р.;
Водопостачання для навчальних корпусів та гуртожитків ІФНМУ в обсязі 20% суми Договору № 17 161 від 17.03.2017 р.

UAH

5100.00

UAH

103596.00

UAH

60676.00

Послуги теплопостачання на об'єкти ДВНЗ ІФНМУ в обсязі 20 % суми визначеного в Договорі №
100 від 27.02.2017 р.;

UAH

1147926.20

М'ясо свійської птиці - в обсязі 20 % суми Договору № 17-140 від 14 березня 2017 р.

UAH

88800.00

Постачання електричної енергії для навчальних корпусів та гуртожитків ДВНЗ ІФНМУ;

UAH

807256.00

Постачання електричної енергії для навчально-рекреаційної бази "Арніка" ДВНЗ ІФНМУ в м.
Яремче

UAH

32940.00

Постачання пари та гарячої води трубопроводами для навчальних корпусів ІФНМУ

UAH

680353.80

UAH

692730.06

UAH

1400000.00

Послуги з встановлення відповідності якості підготовки студентів та інтернів Державного вищого
навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет", відповідно до
стандартів вищої освіти, шляхом підготовки і проведення тестових екзаменів ліцензійних
інтегрованих іспитів для студентів та інтернів
Газове паливо : природний газ - 3 лоти:
1 лот – Природний газ – Гуртожитки ДВНЗ «ІФНМУ»;
2 лот – Природний газ - Навчальні корпуси ДВНЗ «ІФНМУ»;
3 лот – Природний газ – Навчально - рекреаційна база ДВНЗ «ІФНМУ» в м. Яремче.

Папір для друку (для забезпечення навчально-наукової діяльності
ДВНЗ ІФНМУ на 2018 р.);
Газове паливо : природний газ - 3 лоти: 1 лот – Природний газ – Гуртожитки ДВНЗ «ІФНМУ»; 2 лот – Природний
газ - Навчальні корпуси ДВНЗ «ІФНМУ»; 3 лот – Природний газ – Навчально - рекреаційна база ДВНЗ «ІФНМУ» в
м. Яремче;
Відкриті торги оголошено повторно,
Послуги водопостачання для навчально-рекреаційної бази " Арніка" ДВНЗ ІФНМУ м. Яремча в межах обсягу 20%
суми Договору № 17-174 від 22.03.2018 р.
Водовідведення для навчальних корпусів і гуртожитків ДВНЗ ІФНМУ в обсязі 20% суми Договору № 17-162 від 17
.03.2017 р.;
Водопостачання для навчальних корпусів та гуртожитків ІФНМУ в обсязі 20% суми Договору № 17 - 161 від
17.03.2017 р.
Послуги теплопостачання на обєкти ДВНЗ ІФНМУ в обсязі 20 % суми визначеного в Договорі № 100 від 27.02.2017
р.;
М'ясо свійської птиці - в обсязі 20 % суми Договору № 17-140 від 14 березня 2017 р.
Постачання електричної енергії для навчальних корпусів та гуртожитків ДВНЗ ІФНМУ в межах 20 % обсягу суми
основного Договору № 24028 від 2.03.2017 р.;
Постачання електричної енергії для навчально-рекреаційної бази "Арніка" ДВНЗ ІФНМУ в м. Яремче в межах 20 %
обсягу суми , визначеної в основному договорі № 240 від 2.03.2017 р.
Постачання пари та гарячої води трубопроводами для навчальних корпусів ІФНМУ в межах 20 % обсягу суми
основного Договору № 81 від 27.02.2017 р.

Газове паливо: природний газ - 3 лоти:
1 лот – Природний газ – Гуртожитки ДВНЗ «ІФНМУ»;
2 лот – Природний газ - Навчальні корпуси ДВНЗ «ІФНМУ»;
3 лот – Природний газ – Навчально - рекреаційна база ДВНЗ «ІФНМУ» в м. Яремче.

09320000-8 Пара, гаряча
вода та пов’язана
продукція
30190000-7 Офісне
устаткування та приладдя
різне

2210
Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

Січень 2018

09120000-6 Газове паливо

2274 Оплата природного газу

20%

Січень 2018

65110000-7 Розподіл води

20%

Січень 2018

90430000-0 Послуги з
відведення стічних вод

2018

20%

Січень 2018

65110000-7 Розподіл води

2018

20%

Січень 2018

2018

20%

Січень 2018

2018

20%

Січень 2018

2017

20%

Січень 2018

2018

20%

Січень 2018

2018

переговорна процедура

Січень 2018

80430000-7 Послуги у
сфері університетської
освіти для дорослих

2240 Оплата послуг (крім
комунальних)

2018

відкриті торги

Січень 2018

09120000-6 Газове паливо

2274 Оплата природного газу

2018

переговорна процедура
скорочена

Січень 2018

2018

відкриті торги

Січень 2018

2018

відкриті торги

2018
2018

09320000-8 Пара, гаряча
вода та пов’язана
продукція
15110000-2 М’ясо
09310000-5 Електрична
енергія
09310000-5 Електрична
енергія
09320000-8 Пара, гаряча
вода та пов’язана
продукція

2271 Оплата теплопостачання

2272 Оплата водопостачання та
водовідведення
2272 Оплата водопостачання та
водовідведення
2272 Оплата водопостачання та
водовідведення
2271 Оплата теплопостачання
2230 Продукти харчування
2273 Оплата електроенергії
2273 Оплата електроенергії
2271 Оплата теплопостачання

