Зміни до РІЧНОГО ПЛАНУ ДЕРЖАНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
Вищий державний навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний
університет»
у тому числі університетська клініка та коледж університету
код ЄДРПОУ 02010758

Предмет закупівлі

1
35.11.1
Енергія електрична (активна та
реактивна електрична енергія)
36.00.1 послуги з розподілу
води
35.30.1 Пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячої
води(централізоване
постачання теплової енергії)

Код
КЕК
В
(для
бюд
жетн
их
кошт
ів)
2
2273

2272

2271

06.20.1
Газ природний, скраплений або
в газоподібному стані

2274

85.59.1
Послуги освітянські,інші,н.в.і.у.
(проведення ліцензійних
інтегрованих іспитів «КРОК»

2240

80.10.1
Послуги охорони
19.20.2
Паливо рідинне та газ;оливи
мастильні (продукти нафто
перероблення та тверде паливо)
10.11.3
М'ясо заморожене та
заморожені харчові
субпродукти; м'ясо та харчові
субпродукти, інші м'ясо
заморожене)
10.20.1
Продукція рибна,свіжа,
охолоджена чи заморожена

2240

Очікувана вартість
предмета закупівлі, грн.

Процедура
закупівлі

4
2 710 000грн
(Два мільйони сімсот
десять тисяч гривень)
800000 грн. (Вісімсот тисяч
гривень)

5
переговорна
процедура
закупівлі
переговорна
процедура
закупівлі

5 320 000
грн. (П’ять мільйонів
триста двадцять тисяч
гривень )
301624,56 грн.
( Триста одна тисяча
шістсот двадцять чотири
грн.56 коп.)
452724.48 грн.
( Чотириста п’ядесят дві
тисячі сімтсот двадцять
чотири гривні 48 коп.)
880 000 грн.
(вісімсот вісімдесят тисяч
гривень

переговорна
процедура
закупівлі

2210

420 000 грн.
(чотириста двадцять тисяч
гривень)

2230

230 000 грн.
(двісті тридцять тисяч
гривень)

2230

170 000 грн.
(сто сімдесят тисяч
гривень)

Орієнтов
аний
початок
проведен
ня
процедур
и
закупівлі
6
січень
2015р.
січень
2015р.
січень
2015р.

Примітки
(відповідальний
–підрозділ)

7
Адміністративно
-господарський
відділ ІФНМУ
Адміністративно
-господарський
відділ ІФНМУ
Адміністративно
-господарський
відділ ІФНМУ

переговорна
процедура
закупівлі

січень
2015р.

Адміністративно
-господарський
відділ ІФНМУ

переговорна
процедура
закупівлі

січень
2015р.

Відділ ECTS та
моніторингу
якості освіти

грудень
2014р.

Адміністративно
-господарський
відділ ІФНМУ

травень
2015р.

Адміністративно
-господарський
відділ ІФНМУ

Відкриті
торги
Переговорн
а процедура

Переговорн
а процедура

Запит
цінових
пропозицій

Квітень
2015

Об’єднання
студентських
їдалень,
клініка
університету

лютий
2015

Об’єднання
студентських
їдалень,
клініка
університету

Об’єднання
студентських
їдалень,
клініка
університету
Навчальновиробнича
аптека та
університетська
клініка
Університетська
клініка

2230

185000 грн.
(сто вісімдесят п’ять тисяч
гривень)

Запит
цінових
пропозицій

2220

910000 грн.
(дев’ятсот десять тисяч
гривень)

Переговорн
а процедура
закупівлі

червень
2015

32.50.1
Інструменти і прилади медичні,
хірургічні та стоматологічні

2210
2220

270 000 грн.
(двісті сімдесят тисяч
гривень)

Запит
цінових
пропозицій

Квітеньтравень
2015р

32.50.5
Вироби медичної та хірургічної
призначеності, інші

2210
/
2220

215 000 грн.
(двісті п'ятнадцять тисяч
гривень)

Запит
цінових
пропозицій

квітеньтравень
2015р

3110

270 000 грн.
(двісті сімдесят тисяч
гривень)

Відкриті
торги

травеньчервень
2015р

Стоматологічна
кафедра
ІФНМУ

2210

295000 грн.
(двісті дев’яносто п’ять
тисяч гривень )

Запит
цінових
пропозицій

травеньчервень
2015р.

Адміністративно
-господарський
відділ ІФНМУ

3110

190000 грн.(Сто дев’яносто
тисяч гривень)

Запит
цінових
пропозицій
Запит
цінових
пропозицій

Травеньчервень
2015р
липеньсерпень
2015р.

переговорна
процедура
закупівлі

липень
2015р.

10.51.4
Сир сичужний та
кисломолочний сир
21.20.1
Ліки

32.50.1
Інструменти і прилади медичні,
хірургічні та стоматологічні
(стоматологічні установки)
25.12.1
Двері, вікна й рами до них і
пороги до дверей металеві
(металопластикові вікна)
58.11.1
Книжки друковані
(книги)

230000 грн.
(двісті тридцять тисяч
гривень)
1090377,36 грн.
( Один мільйон
дев’яносто тисяч триста
сімдесят сім грн. 36 коп.)

лютий
2015

17.12.7
Папір і картон оброблені

2210

06.20.1
Газ природний, скраплений або
в газоподібному стані

2274

26.40.3
Апаратура для записування та
відтворення звуку й
зображення.

2210
3110

217 000 грн.
(двісті сімнадцять тисяч
гривень)

Запит
цінових
пропозицій

Серпень
2015р.

2230

70000,00 грн.
(сімдесят тисяч гривень)

Запит
цінових
пропозицій

Вересень
2015р.

3110

120000,00 грн.
(сто двадцять тисяч
гривень 00 коп.)

Запит
цінових
пропозицій

Вересень
2015р

3110

280000,00 грн.
(двісті вісімдесят тисяч
гривень 00 коп.)

Запит
цінових
пропозицій

11.07.1
Води мінеральні та
безалкогольні напої
32.50.2 Інструменти та прилади
терапевтичні;приладдя, протези
та ортопедичні пристрої
(32.50.21-80.00 Апаратура для
озонотерапії , кисневої та
аерозольної терапії, апаратура
для штучного дихання)
26.51.5 Прилади для
контролювання інших фізичних
характеристик (26.51.53
прилади й апаратура для

Вересень
2015р

Університетська
клініка

Бібліотека
ІФНМУ
Адміністративно
-господарський
відділ ІФНМУ
Адміністративно
-господарський
відділ ІФНМУ
Відділ
інформаційноаналітичного
забезпечення
ІФНМУ
Об’єднання
студентських
їдалень,
клініка
університету
Кафедра
анестезіології та
інтенсивної
терапії ІФНМУ
Університетська
клініка

фізичного чи хімічного
аналізу,н.в.і.у.)
Кафедра
внутрішньої
медицини №2 та
медсестринства
ІФНМУ
Відділ
інформаційноаналітичного
забезпечення
ІФНМУ

32.99.5 Вироби, інші,н.в.і.у.
(32.99.53 Прилади, апарати та
моделі, призначені для
демонстраційних цілей

2210
/311
0

290000 грн.
(двісті дев’яносто п’ять
тисяч гривень 00 коп.)

Запит
цінових
пропозицій

Вересень
2015р

26.20.1
Машини обчислювані, частини
та приладдя до них

2210
3110

299000 грн.
(Двісті дев’яносто дев’ять
тисяч гривень 00 коп.)

Запит
цінових
пропозицій

Вересень
-жовтень
2015р.

26.60.1 –Устаткування
радіологічне, електромедичне
та електротерапевтичне
(26.60.12 Апарати електроді
агностичні використовувані в
медицині 26.60.12.30.00
Електрокардіографи)

3110

450000 грн.
(чотириста п’ятдесят тисяч
гривень 00коп.)

32.50.1
Інструменти і прилади медичні,
хірургічні та стоматологічні

3110

450 000 грн.
(Чотириста п’ятдесят тисяч
гривень)

Відкриті
торги

жовтень
2015р

Стоматологічна
кафедра
ІФНМУ

58.11.1
Книжки друковані
(підручники для бібліотечного
фонду)

3110

280000 грн.
(Двісті вісімдесят тисяч
гривень)

Відкриті
торги

жовтень
2015р

Бібліотека
ІФНМУ

Відкриті
торги

Вересень
-жовтень
2015р.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 07.10.2015р.
Голова комітету з конкурсних
торгів

Ерстенюк Г.М.
(прізвище, ініціали)

Секретар комітету з
конкурсних торгів

Костишин У.Б.
(прізвище, ініціали)

Кафедри
ІФНМУ

