
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 

бюджетни

х 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 

10.04.2017 р. 

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 
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Конкретна назва предмета 

закупівлі 

Коди відповідних 

класифікаторів предмета 

закупівлі (за наявності) 

Код 

згідно з 

КЕКВ 

(для 

бюджетни

х 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 

тендерних 

пропозицій)  

 

 Радіоізотопна (радіоактивна) 

продукція 

24310000-0  Основні 

неорганічні хімічні 

речовини 

2220 
300000,00 грн. (триста тис. 

грн. 00 коп.) 

Переговорна 

процедура 

Березень 

2017р. 
 

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. 

Торги 

відмінені 

28.04.2017 р. 

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)  

 

Реагенти для аналізаторів, 

коагулометра та проведення 

аналізів крові та сечі) - 7 лотів: 

Лот №1 – Реагенти до 

біохімічного автоматичного 

аналізатора Respons 920 або 

еквівалент – 35 найменувань, 

33690000-3 Лікарські 

засоби різні 

 

2220 

367000,00 грн.  (триста 

шістдесят сім тис. грн. 00 

коп.) 

Відкриті 

торги 

травень 

2017р. 

Торги 

відмінені 

частково за 

лотами 

№1,2,7 

31.05.2017 р. 

згідно Закону 
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Конкретна назва предмета 

закупівлі 

Коди відповідних 

класифікаторів предмета 

закупівлі (за наявності) 

Код 

згідно з 

КЕКВ 

(для 

бюджетни

х 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 

Лот №2 – Реагенти до 

біохімічного напівавтоматичного 

аналізатора ВА-88 або 

еквівалент – 6 найменувань, 

Лот №3 – Реагенти до 

біохімічного аналізатора 

Humalyzer 2000 або еквівалент – 

4 найменування, 

Лот №4 – Реагенти до 

коагулометра HumaClot DUO або 

еквівалент – 4 найменування, 

Лот №5 – Реагенти до 

гематологічного аналізатора 

Swelab Alfa або еквівалент – 4 

найменування, 

Лот №6 - Реагенти до 

гематологічного аналізатора  

MINDRAY ВС-3000 PLUS або 

еквівалент – 5 найменувань, 

Лот №7 - Реагенти для 

проведення аналізів крові та 

сечі – 14 найменувань 

України «Про 

публічні 

закупівлі» від 

25.12.2015 N 

922-VIII 

Абз.9, 

частина 1, 

ст.31 

(подання для 

участі в 

торгах менше 

двох 

тендерних 

пропозицій)  

 

Міорелаксанти - pipecuronium 

bromide (ардуан) 

33600000-6  

Фармацевтична продукція 
2220 

64980,00 грн. (шістдесят 

чотири тис. грн. 00 коп.) 

Переговорна 

процедура 

Травень 

2017р. 
 

Засоби для неінгаляційного 

наркозу – thiopental (тіопентал), 

міорелаксанти – suxamethonium 

(дитилін) 

33600000-6  

Фармацевтична продукція 
2220 

67484,00 грн. (шістдесят 

сім тис. чотириста 

вісімдесят чотири грн. 00 

коп.) 

Переговорна 

процедура 

Травень 

2017р. 
 

Медичні гази (oxygen, nitrous 

oxide)  
24100000-5 Гази 2220 

735000,00 грн. (сімсот 

тридцять п’ять тис. грн. 00 

коп.) 

Відкриті 

торги 

червень 

2017р. 
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Конкретна назва предмета 

закупівлі 

Коди відповідних 

класифікаторів предмета 

закупівлі (за наявності) 

Код 

згідно з 

КЕКВ 

(для 

бюджетни

х 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 

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 

1281800,00 грн. (один 

мільйон двісті вісімдесят 

одна тис. вісімсот грн. 00 

коп.) 

Відкриті 

торги 

червень 

2017р. 
 

 Радіоізотопна (радіоактивна) 

продукція 

24310000-0  Основні 

неорганічні хімічні 

речовини 

2220 

855607,00 грн. (вісімсот 

п’ятдесят п’ять  тис. 

шістсот сім  грн. 00 коп.) 

Переговорна 

процедура 

червень 

2017р. 
 

Міорелаксанти - pipecuronium 

bromide (ардуан) 

33600000-6  

Фармацевтична продукція 
2220 

240863,00 грн. (двісті 

сорок тис. вісімсот 

шістдесят три грн. 00 коп.) 

 

Переговорна 

процедура 

червень 

2017р. 
 

Засоби для неінгаляційного 

наркозу – thiopental (тіопентал), 

міорелаксанти – suxamethonium 

(дитилін) 

33600000-6  

Фармацевтична продукція 
2220 

215633,00 грн. (двісті 

п'ятнадцять  тис. шістсот 

тридцять три грн. 00 коп.) 

Переговорна 

процедура 

червень 

2017р. 
 
 

Електрична енергія 
09310000-5 Електрична 
енергія 

2273 
2900000,00 грн. (два мільйони 
дев’ятсот тисяч грн. 00 коп.) 

Переговорна 
процедура 

Липень 
2017р. 

Причина 

припинення 

договору 

аб.2 ч.1 ст.31 

(відсутності 

подальшої 

потреби в 

закупівлі 

товарів, робіт 

і послуг 

Сервісне обслуговування, 

профілактика, діагностика та 

ремонт обладнання комплексу 

медичного "Trilogy": лінійного 

прискорювача з 

стереотактичною системою 

50420000-5 Послуги з 

ремонту і технічного 

обслуговування медичного 

та хірургічного обладнання 

 

2240 
400000,00 грн. (чотириста 

тисяч грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Липень 

2017р. 
 



 
5 

Конкретна назва предмета 

закупівлі 

Коди відповідних 

класифікаторів предмета 

закупівлі (за наявності) 

Код 

згідно з 

КЕКВ 

(для 

бюджетни

х 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 

800000,00 грн. (вісімсот 

тисяч грн. 00 коп.) 

Переговорна 

процедура 

серпень 

2017р. 
 

Теплова енергія у гарячій воді і 

парі 

09320000-8 Пара, гаряча 

вода та пов’язана 

продукція 

2271 

5218000,00 грн. (п’ять 

мільйонів двісті 

вісімнадцять тисяч 00 коп.) 

Переговорна 

процедура 

серпень 

2017р. 
 

Кліпси для блокування 

артеріальних судин та аневризм 

33180000-5 Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних функцій 

організму 

2220 

650000,00 грн. (шістсот 

п’ятдесят тисяч грн.. 00 

коп.) 

Відкриті 

торги 

серпень 

2017р. 

 

 

Електрична енергія 
09310000-5 Електрична 

енергія 
2273 

3700000,00 грн. (три 

мільйони сімсот тисяч грн. 

00 коп.) 

Переговорна 

процедура 

серпень 

2017р. 
 

Витратні матеріали для 

проведення високовартісних 

ендоваскулярних операцій 

33180000-5 Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних функцій 

організму 

2220 
2000000,00 грн. (два 

мільйони грн. 00 Коп.) 

Відкриті 

торги 

Серпень 

2017 р. 

Торги 

відмінені 

12.10.2017 р. 

згідно Закону 

України «Про 

публічні 

закупівлі» від 

25.12.2015 N 

922-VIII 

аб.1 ч.1 ст.31 

(відсутність 

подальшої 

потреби в 

закупівлі 

товарів, робіт 

і послуг) 

Реагенти для аналізаторів, 

коагулометра та проведення 

аналізів крові та сечі) - 7 лотів: 

Лот №1 – Реагенти до 

біохімічного автоматичного 

33690000-3 Лікарські 

засоби різні 
2220 

367050,00 грн. (триста 

шістдесят сім тисяч 

п’ятдесят грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Вересень 

2017 р. 
 



 
6 

Конкретна назва предмета 

закупівлі 

Коди відповідних 

класифікаторів предмета 

закупівлі (за наявності) 

Код 

згідно з 

КЕКВ 

(для 

бюджетни

х 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 

аналізатора Respons 920, 

біохімічного напівавтоматичного 

аналізатора Mindray ВА-88, 

біохімічного напівавтоматичного 

аналізатора КФК-2 або 

еквівалент – 18 найменувань, 

Лот №2 – Реагенти до 

біохімічного автоматичного 

аналізатора Respons 920 або 

еквівалент – 9 найменувань, 

Лот №3 – Реагенти до 

біохімічного аналізатора 

Humalyzer 2000 або еквівалент – 

14 найменувань, 

Лот №4 – Реагенти до 

коагулометра HumaClot DUO або 

еквівалент – 6 найменувань, 

Лот №5 – Реагенти до 

гематологічного аналізатора 

Swelab Alfa або еквівалент – 3 

найменування, 

Лот №6 - Реагенти до 

гематологічного аналізатора  

MINDRAY ВС-3000 PLUS або 

еквівалент – 5 найменувань, 

Лот №7 - Реагенти для 

проведення аналізів крові та 

сечі – 14 найменувань 

Системи для глибокої мозкової 

стимуляції 

33180000-5 Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних функцій 

організму 

2220 

2900000,00 (два мільйони 

дев’ятсот тисяч грн. 00 

коп.)  

Відкриті 

торги 

Вересень 

2017 р. 
 

Лікарські засоби – 2 лоти: 

Лот №1 – антибіотики 

33600000-6 

 Фармацевтична продукція 
2220 

2500000,00 (два мільйони 

п’ятсот тисяч грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Жовтень 

2017р. 
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Конкретна назва предмета 

закупівлі 

Коди відповідних 

класифікаторів предмета 

закупівлі (за наявності) 

Код 

згідно з 

КЕКВ 

(для 

бюджетни

х 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 

(ванкоміцин, меропенем, 

іміпенем/циластатин, лінезолід, 

колістиметат натрію, 

цефоперазон сульбактам, 

цефепім); 

Лот №2 – міорелаксанти 

(пропофол, атракуріуму 

бесилат) 

 

Хірургічний шовний матеріал 
33140000-3 Медичні 

матеріали 
2220 

295000,00 (двісті 

дев’яносто п’ять тис. грн. 

00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Жовтень 

2017р. 
 

Ремонт комп’ютерного 

томографу Aquilion Prime з 

заміною рентгенівської трубки 

MCS7078D/4A (або аналог) та 

високовольтного кабелю для 

напруги 160 кВ  

50420000-5 Послуги з 

ремонту і технічного 

обслуговування медичного 

та хірургічного обладнання 

 

2240 
2500000,00 (два мільйони 

п’ятсот тисяч грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Жовтень 

2017р. 
 

Рідкий гелій 24110000-8 Промислові 

гази 
2220 

600000,00 (шістсот тисяч 

грн. 00коп.) 

Відкриті 

торги 

Жовтень 

2017р. 
 

Дезінфікуючі засоби – 6 лотів: 

Лот№1 – Засіб для дезінфекції 

та достерилізаційного очищення 

медичних інструментів, 

ендоскопів; 

Лот №2 - Засіб для дезінфекції 

різноманітних поверхонь, 

обладнання, апаратури, у т.ч. 

особливо чутливої; генеральних 

прибирань, у т.ч. у зонах, що 

мають особливі вимоги до 

запахів; 

Лот№3 – Засіб для 

антисептичної обробки рук та 

шкірних покривів; 

24450000-3 Агрохімічна 

продукція 
2220 

400000,00 (чотириста 

тисяч грн. 00  коп.) 

Відкриті 

торги 

Жовтень 

2017р. 
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Конкретна назва предмета 

закупівлі 

Коди відповідних 

класифікаторів предмета 

закупівлі (за наявності) 

Код 

згідно з 

КЕКВ 

(для 

бюджетни

х 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 

Лот№4 - Засіб для дезінфекції 

поверхонь, посуду, білизни, 

санітарно-технічного 

обладнання, предметів догляду 

та виробів медичного 

призначення; 

Лот№5 - Засіб для дезінфекції, 

достерилізаційного очищення, 

дезінфекції високого рівня та 

стерилізації у вигляді порошку 

на основі активного кисню; 

Лот №6 – Дезінфекційний засіб 

для знезараження поверхонь із 

корозостійких матеріалів, 

санітарно-технічного 

устаткування на основі хлору у 

вигляді таблеток, що самостійно 

розчиняються у воді. 

Завершення робіт з будівництва 

об’єкту «Реставрація з 

реабілітацією та пристосуванням 

клінічного корпусу №3 

Державної установи «Інститут 

нейрохірургії ім. акад. 

А.П.Ромоданова НАМН України» 

по вул. Платона Майбороди 

(Мануїльського, 32) у 

Шевченківському районі м. 

Києва» 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

«Правила визначення 

вартості будівництва» 

(45200000-9 Роботи, 

пов’язані з об’єктами 

завершеного чи 

незавершеного 

будівництва та об’єктів 

цивільного будівництва) 

3210 
42700000,00(сорок два 

млн. сімсот тисяч грн. 00 

коп.) 

Переговорна 

процедура 

Жовтень 

2017р. 
 

витратні матеріали з колагену 33140000-3 — медичні 

матеріали 
2220 

217500,00(двісті 

сімнадцять тис. п’ятсот грн. 

00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Листопад 

2017р. 
 

контрастуючий засіб: Iohexol 
33600000-6 – 

фармацевтична продукція 
2220 

170000,00 (сто сімдесят 

тис. грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Листопад 

2017р. 
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Конкретна назва предмета 

закупівлі 

Коди відповідних 

класифікаторів предмета 

закупівлі (за наявності) 

Код 

згідно з 

КЕКВ 

(для 

бюджетни

х 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 

 

плівки термографічні медичні 32350000-1 Частини до 

аудіо- та відеообладнання  
2220 

495000,00 (чотириста 

дев’яносто п’ять тис. грн. 

00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Листопад 

2017р. 
 

Ремонт обладнання комплексу 

медичного "Trilogy": лінійного 

прискорювача з 

стереотактичною системою 

50420000-5 Послуги з 

ремонту і технічного 

обслуговування медичного 

та хірургічного обладнання 

 

2240 

695000,00 грн. (шістсот 

дев’яносто п’ять тисяч грн. 

00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Листопад 

2017р. 
 

 

Затверджений рішенням тендерного комітету від 29 листопада 2017 р. №15/РП. 
 

 

Голова тендерного комітету   Є.І.Скобський 

 

Секретар тендерного комітету   А.В. Кліщевська 


