
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  
22.03.2016  N 490 

 

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2018 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 

бюджет-них 
коштів) 

Розмір бюджетного 
призначення за 

кошторисом або 
очікувана вартість 
предмета закупівлі 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки 

радіоізотопна (радіоактивна) продукція 
24310000-0  Основні 
неорганічні хімічні 
речовини 

2220 

1046700,00 грн. (один 
мільйон сорок шість 
тисяч сімсот грн. 00 

коп.) 

Переговорна 
процедура 

січень 2018р.  

електрична енергія 
09310000-
5 Електрична енергія 

2273 

4140000,00 грн. 
(чотири мільйони сто 
сорок тисяч грн. 00 
коп.) 

Переговорна 
процедура 

січень 2018р  

теплова енергія у гарячій воді 
09320000-8 Пара, 
гаряча вода та 

пов’язана продукція 

2271 

4747000,00 грн. 
(чотири мільйони 
сімсот сорок сім тисяч 

грн. 00 коп.) 

Переговорна 
процедура 

січень 2018р  

послуги з водопостачання 
65110000-7 Розподіл 

води   
2272 

232957,00 грн. (двісті 
тридцять дві тисячі 

дев’ятсот п’ятдесят сім 
грн. 00 коп. ) 

Переговорна 

процедура 
лютий 2018р  

послуги з водовідведення  
 

90430000-0 Послуги з 
відведення стічних 
вод  

2272 

182957,00 грн. (сто 
вісімдесят дві тисячі 
дев’ятсот п’ятдесят сім 

грн. 00 коп.) 

Переговорна 
процедура 

лютий 2018р  

послуги з водовідведення  

 

90430000-0 Послуги з 

відведення стічних 

вод  

2272 

232957,00 грн. (двісті 
тридцять дві тисячі 

дев’ятсот п’ятдесят сім 
грн. 00 коп. ) 

Переговорна 

процедура 
лютий 2018р  

Аналізатор біохімічний автоматичний  
38430000-8 
Детектори та 
аналізатори 

3210 
770000,00 (сімсот 
сімдесят тисяч грн. 00 
коп.) 

Відкриті торги лютий 2018р  

Наркотичні та психотропні засоби 
(fentanyl (фентаніл), diazepam (сибазон), 

ketamine (кетамін))  
 

33600000-6 
 Фармацевтична 

продукція 
 

2220 

3333000,00 грн. (три 
мільйони триста 

тридцять три тисячі 
грн. 00 коп.) 

Відкриті торги лютий 2018р.  

Коригування проектно-кошторисної 
документації по об’єкту: ««Національний 

71220000-6 Послуги з 
архітектурного 

3210 
6568000,00 грн. (шість 
мільйонів п’ятсот 

Відкриті торги лютий 2018р.  
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Конкретна назва предмета закупівлі 

Коди відповідних 

класифікаторів 
предмета закупівлі 

(за наявності) 

Код згідно з 
КЕКВ (для 

бюджет-них 
коштів) 

Розмір бюджетного 

призначення за 
кошторисом або 

очікувана вартість 
предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 
проведення 

процедури 
закупівлі 

Примітки 

науково-практичний центр нейротравми і 
нейрореабілітації» у складі Державної 

установи «Інститут нейрохірургії 
ім.акад.А.П.Ромоданова НАМНУ» за 
адресою м. Київ, вул. Платона Майбороди, 
32» 

проектування  шістдесят вісім тисяч 
00 коп.) 

Нейротропні лікарські засоби для 

проведення анестезії (атракуріум 
(atracurium), бупівакаїн (bupivacaine), 

дитилін (suxamethonium), пропофол 
(propofol)) 

33600000-6 – 
«Фармацевтична 
продукція»  

 

2220 
1705000,00 грн. (один 
мільйон сімсот п’ять 

тисяч грн. 00 коп.) 

Відкриті торги лютий 2018р.  

Антибактеріальні лікарські засоби 
(цефтріаксон (сеftriaxone), колістиметат 

натрію (colistimethate sodium), ванкоміцин 
(vancomycin), лінезолід (linezolid), 
меропенем (meropenem), 
іміпенем/циластатин (imipenem and 
enzyme inhibitor), цефепім (cefepime), 
амікацин (amikacin), левофлоксацин 

(levofloxacin), флуконазол (fluconazole)) 

33600000-6 – 
«Фармацевтична 
продукція»  

 

2220 
6800000,00 грн. (шість 
мільйонів вісімсот 
тисяч грн. 00 коп.) 

Відкриті торги 
березень 
2018р. 

 

Інфузійні розчини (Глюкози моногідрат 

(Glucose); Калію хлорид (Potassium 
chloride); Натрію хлорид (Sodium 
chloride); Натрію гідрокарбонат (Sodium 
hydrogen carbonate); Натрію хлорид, 

калію хлорид, кальцію хлорид (натрію 
хлориду 8,6 г, калію хлориду 0,3 мг, 
кальцію хлориду 0,48 мг; (Sodium chloride 
+ Potassium chloride + Calcium chloride); 
Натрію хлорид, калію хлорид, кальцію 
хлориду гексагідрат, натрію лактат 
(натрію хлориду-6 мг; калію хлориду-0,4 

мг; кальцію хлориду гексагідрату-0,4 мг; 
натрію лактату-3,2 мг; (Sodium chloride + 
Potassium chloride + Calcium chloride + 
Sodium lactate); Декстран, натрію хлорид 
(декстрану 40 100,0 мг, натрію хлориду 
9,0 мг; (Dextran 40); Ципрофлоксацин 

(Ciprofloxacin); Метронідазол 
(Metronidazole); Парацетамол 
(Paracetamol); Гідроксіетилкрохмаль 
(Hydroxyethylstarch); Маніт (манітол) 
(Mannitol) 

33600000-6 – 
«Фармацевтична 
продукція»  

 

2220 

1778000,00 грн. (один 
мільйон сімсот сімдесят 
вісім тисяч грн. 00 

коп.) 

Відкриті торги 
березень 
2018р. 
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Конкретна назва предмета закупівлі 

Коди відповідних 

класифікаторів 
предмета закупівлі 

(за наявності) 

Код згідно з 
КЕКВ (для 

бюджет-них 
коштів) 

Розмір бюджетного 

призначення за 
кошторисом або 

очікувана вартість 
предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 
проведення 

процедури 
закупівлі 

Примітки 

Імуноглобулін людини нормальний рідкий 
для внутрішньовенного введення (Human 

normal immunoglobulin for intravenous 
adm.) 

33600000-6 – 
«Фармацевтична 

продукція»  
 

2220 

2191000,00 грн. (два 
мільйони сто 

дев’яносто одна тисяча 
грн. 00 коп.) 

Відкриті торги 
березень 

2018р. 
 

Коригування проектно-кошторисної 
документації по об’єкту: ««Національний 
науково-практичний центр нейротравми і 

нейрореабілітації» у складі Державної 
установи «Інститут нейрохірургії 

ім.акад.А.П.Ромоданова НАМНУ» за 
адресою м. Київ, вул. Платона Майбороди, 
32» 

71240000-2  

Архітектурні, 
інженерні та 

планувальні послуги   

3210 

6568000,00 грн. (шість 

мільйонів п’ятсот 
шістдесят вісім тисяч 

00 коп.) 

Відкриті торги 
березень 
2018р. 

 

Медичні гази (oxygen, nitrous oxide) 24100000-5 Гази 2220 

1765500, 00 грн. (один 

мільйон сімсот 
шістдесят п’ять тисяч 
п’ятсот грн. 00 коп.) 

Відкриті торги 
березень 
2018р. 

 

 
Затверджений рішенням тендерного комітету від 19 березня 2018 р. №4/РП. 

 
 
Голова тендерного  комітету  ________________   Скобський Є.І. 

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

          (підпис)    (прізвище, ініціали)  


