
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  

економічного розвитку  
і торгівлі України  

15.09.2014  N 1106 
 

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2016 рік 

Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»  
код ЄДРПОУ 02011930 

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Очікувана вартість предмета 
закупівлі 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Код 35.30.1 - Пара та гаряча вода; постачання пари 
та гарячої води (Пара, гаряча вода та пов’язана 
продукція - 09320000-8 (постачання теплової 
енергії)) 

2271 
4900000,00 грн. (чотири 
мільйони дев’ятсот тисяч грн.00 
коп.)  

Переговорна 
процедура  Лютий 2016 р.  

код 35.11.1 - Енергія електрична (електрична 
енергія - 09310000-5 (електрична енергія))  2273 

3700000,00 грн. (три мільйони 
сімсот тисяч грн. 00 коп.)  

Переговорна 
процедура  Лютий 2016 р.  

код 20.13.13 Елементи радіоактивні, інші, ізотопи та 
їхні сполуки; сплави, дисперсії, вироби керамічні та 
суміші, з умістом таких елементів, ізотопи або 
сполуки (09344000-2 Радіоактивні ізотопи (продукція 
ізотопна)) 

2220 
982000,00 грн. (дев’ятсот 
дев’яносто дві тис. грн.. 00 коп.) 

Переговорна 
процедура  

Лютий 2016 р.  

Код 21.20.1 – Ліки (Лікарські засоби різні-33690000-
3 (наркотичні та психотропні засоби, засоби для 
неінгаляційного наркозу та міорелаксанти)) – 3 лоти: 
Лот №1 - Код 21.20.13 – Ліки з умістом алкалоїдів 
або їх похідних, але не гормонів чи антибіотиків 
(Лікарські засоби різні - 33690000-3 (наркотичні та 
психотропні засоби)) – 4 найменування; 
Лот №2 - Код 21.20.13 – Ліки з умістом алкалоїдів 
або їх похідних, але не гормонів чи антибіотиків 
(Лікарські засоби різні - 33690000-3 (засоби для 
неінгаляційного наркозу)) – 2 найменування; 
Лот №3 - Код 21.20.13 – Ліки з умістом алкалоїдів 
або їх похідних, але не гормонів чи антибіотиків 
(Лікарські засоби різні - 33690000-3 
(міорелаксанти)) – 2 найменування 

2220 

3765000,00 грн. (три мільйони 
сімсот шістдесят п’ять тисяч грн.. 
00 коп.) 
 
Лот №1 - 2752000,00 грн.  (два 
мільйони сімсот п’ятдесят дві 
тисячі грн.. 00 коп.) 
 
Лот №2 – 542000,00 грн. (п’ятсот 
сорок дві тисячі грн.. 00 коп.) 
 
 
Лот №3 – 471000,00 грн. 
(чотириста сімдесят одна тисяча 
грн.. 00 коп.) 

Відкриті торги Лютий 2016 р.  
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Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Очікувана вартість предмета 
закупівлі 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Код 20.14.7 - Продукти хімічні органічні, основні, 
різноманітні (Етиловий спирт – 24322510-5 (спирт 
етиловий 96%)) 

2220 
389350,00 грн. (триста вісімдесят 
дев’ять тисяч триста п’ятдесят 
грн.. 00 коп.) 

Відкриті торги Лютий 2016 р.  

Код 20.11.1 – Гази промислові  (24111900-4 – 
кисень (кисень медичний газоподібний)) 2220 

1100000,00 грн. (один мільйон 
сто тисяч грн. 00 коп.) Відкриті торги Лютий 2016 р.  

Код 21.20.2 – Препарати фармацевтичні, інші 
(Лабораторні реактиви - 33696500-0 (реагенти 
лабораторні для аналізаторів, коагулометра та 
проведення аналізів крові та сечі) – 6 лотів 
Лот №1 – код 21.20.2 – Препарати фармацевтичні, 
інші (Лабораторні реактиви - 33696500-0 (реагенти 
для біохімічного аналізатора Humalyzer 2000 або 
еквівалент)) – 14 найменувань 
Лот №2 – – код 21.20.2 – Препарати фармацевтичні, 
інші (Лабораторні реактиви - 33696500-0 (реагенти 
до коагулометра HumaClot DUO або еквівалент)) – 6 
найменувань 
Лот №3 – – код 21.20.2 – Препарати фармацевтичні, 
інші (Лабораторні реактиви - 33696500-0 (реагенти 
до гематологічного аналізатора електролітів 
Humalyte або еквівалент)) – 2 найменування 
Лот №4 – – код 21.20.2 – Препарати фармацевтичні, 
інші (Лабораторні реактиви - 33696500-0 (реагенти 
до гематологічного аналізатора Swelab Аlfa або 
еквівалент)) – 5 найменувань 
Лот №5 – – код 21.20.2 – Препарати фармацевтичні, 
інші (Лабораторні реактиви - 33696500-0 (реагенти 
до гематологічного аналізатора  MINDRAY ВС-3000 
PLUS або еквівалент)) – 6 найменувань 
Лот №6 – – код 21.20.2 – Препарати фармацевтичні, 
інші (Лабораторні реактиви - 33696500-0 (реагенти 
для проведення аналізів крові та сечі)) – 11 
найменувань 
 

2220 

531750,00 грн. (п’ятсот тридцять 
одна тисяча сімсот п’ятдесят 
грн.. 00 коп.) 
 
Лот №1 – 75000,00 грн. 
(сімдесят п’ять тисяч грн.. 00 
коп.) 
 
Лот №2 – 115800,00 грн. (сто 
п'ятнадцять тисяч вісімсот грн.. 
00 коп.) 
 
Лот №3 – 138200,00 грн. (сто 
тридцять вісім тисяч двісті грн.. 
00 коп.) 
 
Лот№4 – 92300,00 грн. 
(дев’яносто дві тисячі триста 
грн.. 00 коп.) 
 
Лот №5 – 78150,00 грн. 
(сімдесят вісім тисяч сто 
п’ятдесят грн.. 00 коп.) 
 
Лот№6 – 32300,00 грн. 
(тридцять дві тисячі триста грн.. 
00 коп.) 

Відкриті торги Березень 2016 р.  

Код 20.20.1 - Пестициди та інші агрохімічні продукти 
(Антисептичні та дезінфекційні засоби – 33631600-8 
(засіб для дезінфекції та передстерилізаційного 
очищення медичних інструментів, засіб для 

2220 

272940,00 грн. (двісті сімдесят 
дві тисячі дев’ятсот сорок грн.. 
00 коп.) 
 

Відкриті торги Березень 2016 р.  
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Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Очікувана вартість предмета 
закупівлі 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

дезінфекції поверхонь, посуду, білизни, 
сантехобладнання, предметів догляду та виробів 
медичного призначення, 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, 
засіб для гігієнічної та хірургічної обробки рук)) – 4 
лоти: 
Лот №1 - Код 20.20.1 - Пестициди та інші агрохімічні 
продукти (Антисептичні та дезінфекційні засоби – 
33631600-8 (засіб для дезінфекції та 
передстерилізаційного очищення медичних 
інструментів)); 
Лот №2 - Код 20.20.1 - Пестициди та інші агрохімічні 
продукти (Антисептичні та дезінфекційні засоби – 
33631600-8 (засіб для дезінфекції поверхонь, 
посуду, білизни, сантехобладнання, предметів 
догляду та виробів медичного призначення)); 
Лот №3 - Код 20.20.1 - Пестициди та інші агрохімічні 
продукти (Антисептичні та дезінфекційні засоби – 
33631600-8 (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 №4 - Код 20.20.1 - Пестициди та інші агрохімічні 
продукти (Антисептичні та дезінфекційні засоби – 
33631600-8 (засіб для гігієнічної та хірургічної 
обробки рук)) 

Лот №1 – 76500,00 грн.  
(сімдесят шість тисяч п’ятсот 
грн.. 00 коп.) 
 
Лот №2 – 59760,00 (п’ятдесят 
дев’ять тисяч сімсот шістдесят 
грн.. 00 коп.) 
 
Лот №3 – 41800,00 грн. (сорок 
одна тисяча вісімсот грн.) 
 
Лот №4 – 94500,00 (дев’яносто 
чотири тисячі п’ятсот грн.. 00 
коп.) 

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» (45200000-9 - Роботи, пов’язані з об’єктами 
завершеного чи незавершеного будівництва та 
об’єктів цивільного будівництва) 

3210 
119700000,00 грн. (сто 
дев’ятнадцять мільйонів сімсот 
тисяч грн. 00 коп.) 

Відкриті торги Квітень 2016 р. 

Відмінені 
відповідно до 
абз. 5 
частини 1 
статті 30 
Закону 
України «Про 
здійснення 
державних 
закупівель” 
(подання для 
участі в 
торгах 
менше двох 
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Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Очікувана вартість предмета 
закупівлі 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

пропозицій 
конкурсних 
торгів)   

Код 20.11.1 – Гази промислові (24111300-8  - гелій 
(рідкий гелій)) 2220 

570000,00 грн. (п’ятсот сімдесят 
тисяч грн. 00 коп.) Відкриті торги Травень 2016 р.  

Код 33.13.1 – Ремонтування та технічне 
обслуговування електронного й оптичного 
устаткування (50421000-2  - Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування медичного обладнання) 
(сервісне обслуговування, профілактика, діагностика 
та ремонт обладнання комплексу медичного 
"Trilogy": лінійного прискорювача з стереотактичною 
системою; сервісне обслуговування, профілактика, 
діагностика та ремонт обладнання рентгенівського 
мультиспірального й комп'ютерного томографа 
„Brilliance СТ 64 slice")) – 2 лота: 
Лот №1 - Код 33.13.1 – Ремонтування та технічне 
обслуговування електронного й оптичного 
устаткування (50421000-2  - Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування медичного обладнання) 
(сервісне обслуговування, профілактика, діагностика 
та ремонт обладнання комплексу медичного 
"Trilogy": лінійного прискорювача з стереотактичною 
системою,)); 
Лот №2 - Код 33.13.1 – Ремонтування та технічне 
обслуговування електронного й оптичного 
устаткування (50421000-2  - Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування медичного обладнання) 
(сервісне обслуговування, профілактика, діагностика 
та ремонт обладнання рентгенівського 
мультиспірального й комп'ютерного томографа 
„Brilliance СТ 64 slice")) 

2240 

300000,00 грн. (триста тисяч 
грн. 00 коп.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лот №1 – 240000,00 грн. (двісті 
сорок тисяч грн.. 00 коп) 
 
 
 
 
 
 
Лот №2 – 60000,00 грн. 
(шістдесят тисяч грн.. 00 коп.) 

Відкриті торги Травень 2016 р.  

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. 

3210 
119700000,00 грн. (сто 
дев’ятнадцять мільйонів сімсот 
тисяч грн. 00 коп.) 

Відкриті торги Липень 2016 р.  
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Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Очікувана вартість предмета 
закупівлі 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Києва» (45200000-9 - Роботи, пов’язані з об’єктами 
завершеного чи незавершеного будівництва та 
об’єктів цивільного будівництва) 

 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 07 липня 2016 р. №7/РП. 
 
 

 


