
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  

економічного розвитку  
і торгівлі України  
22.03.2016  N 490 

 
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2017 РІК 

Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України»  
код ЄДРПОУ 02011930 

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

Конкретна назва предмета закупівлі 

Коди відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі (за наявності) 

Код згідно 
з КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Розмір бюджетного 
призначення за кошторисом 
або очікувана вартість 
предмета закупівлі 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки 

1 
2 

3 4 5 6 7 

Ізотопи 
33690000-3 Лікарські засоби 
різні 

2220 
300000,00 грн. (триста тис. 
грн. 00 коп.) 

Переговорна 
процедура 

Березень 
2017р. 

 

Медичні гази (oxygen, nitrous oxide)  24100000-5 Гази 
 

2220 
300000,00 грн. (триста тис. 
грн. 00 коп.) 

Відкриті торги 
Березень 
2017р. 

 

Наркотичні та психотропні засоби - 
4 лоти 
Лот №1 - fentanyl (фентаніл), 
Лот №2 – diazepam (сибазон),  
Лот №3 – natrii oxybutyras (натрію 
оксибутират),  
Лот №4 – ketamine (кетамін) 

33600000-6  Фармацевтична 
продукція 
 

2220 
932000,00 грн. (дев’ятсот 
тридцять дві тис. грн. 00 коп.) Відкриті торги 

Березень 
2017р.  

Засоби для неінгаляційного 
наркозу, міорелаксанти – 3 лоти 
Лот №1 –thiopental (тіопентал), 
Лот №2 –suxamethonium (дитилін), 
Лот №3– pipecuronium bromide 
(ардуан) 

33600000-6  Фармацевтична 
продукція 
 

2220 
247000,00 грн. (двісті сорок 
сім тис. грн. 00 коп.) 

Відкриті торги 
Березень 
2017р. 

Торги відмінені 
згідно Закону 
України «Про 
публічні 
закупівлі» від 
25.12.2015 N 
922-VIII 

Абз.4, частина 
1, ст.31 
(подання для 
участі в торгах 
менше двох 
тендерних 
пропозицій)  

 
 Радіоізотопна (радіоактивна) 
продукція 

24310000-0  Основні 
неорганічні хімічні речовини 

2220 
300000,00 грн. (триста тис. 
грн. 00 коп.) 

Переговорна 
процедура 

Березень 
2017р. 

 



 
2 

Конкретна назва предмета закупівлі 

Коди відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі (за наявності) 

Код згідно 
з КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Розмір бюджетного 
призначення за кошторисом 
або очікувана вартість 
предмета закупівлі 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки 

1 
2 

3 4 5 6 7 

електрична енергія 09310000-5 Електрична 
енергія 

2273 
265300,00 (двісті шістдесят 
п’ять тисяч триста грн. 00 
коп.) 

Переговорна 
процедура 

Березень 
2017р. 

 

Засоби для неінгаляційного 
наркозу, міорелаксанти – 3 лоти 
Лот №1 –thiopental (тіопентал), 
Лот №2 –suxamethonium (дитилін), 
Лот №3– pipecuronium bromide 
(ардуан) 

33600000-6  Фармацевтична 
продукція 
 

2220 
247000,00 грн. (двісті сорок 
сім тис. грн. 00 коп.) Відкриті торги 

Квітень 
2017р.  

 
Затверджений рішенням тендерного комітету від 12 квітня 2017 р. №4/РП. 
 
 
 
Голова тендерного  комітету  ________________   Скобський Є.І. 

      (підпис)    (прізвище, ініціали) 
 
 
Секретар тендерного комітету     ________________    Кліщевська А.В. 
          (підпис)    (прізвище, ініціали)  
 


