
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  N 490 

 

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2019 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 

Електрична енергія 
09310000-5 Електрична 

енергія 
2273 

4995936.00 грн. (чотири 

мільйони дев’ятсот 

дев’яносто дев’ять  тисяч 

дев’ятсот тридцять шість 

грн. 00 коп.) 

відкриті торги  
Грудень 

2018р. 

Торги відмінені 

26.12.2018 р. 

на підставі п. 1 

ст.31 Закону 

України «Про 

публічні 

закупівлі» 

(Подання для 

участі в торгах 

менше двох 

тендерних 

пропозицій) 

Стаціонарна ангіографічна система 

(Stationary angiographic system) 

33110000-4 – 

Візуалізаційне обладнання 

для потреб медицини, 

стоматології та 

ветеринарної медицини 

(33110000-4 - Visualization 

equipment for the needs of 

medicine, dentistry and 

veterinary medicine) 

3210 

32240900,00 (тридцять 

два мільйони двісті сорок 

тисяч дев’ятсот грн. 00 

коп.) 

Відкриті торги  

з публікацією 

англійською 

мовою 

 

Грудень 

2018р. 

 

Наркотичні та психотропні засоби (fentanyl 

(фентаніл), diazepam (сибазон), ketamine 

(кетамін))  

 

33600000-6 

 Фармацевтична продукція 

 

2220 

3199000,00 грн. (три 

мільйони сто дев’яносто 

дев’ять  тисяч грн. 00 

коп.) 

Відкриті торги 
Грудень 

2018р. 

Торги відмінені 

11.02.2019 р. 

на підставі п.1, 

ст. 31 Закону 

України "Про 

публічні 

закупівлі" 

(неможливість 

усунення 

порушень, що 
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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 

виникли через 

виявлені 

порушення 

законодавства 

з питань 

публічних 

закупівель) 

Наркотичні та психотропні засоби (Натрію 

оксибутират (Sodium oxybate)) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

132000,00 грн. (сто 

тридцять шість тисяч грн. 

00 коп.) 

Відкриті торги 
Грудень 

2018р. 

 

 

 

Електрична енергія 
09310000-5 Електрична 

енергія 
2273 

4995936.00 грн. (чотири 

мільйони дев’ятсот 

дев’яносто дев’ять  тисяч 

дев’ятсот тридцять шість 

грн. 00 коп.) 

відкриті торги  
Грудень 

2018р. 

Торги відмінені 

13.01.2019 р. 

на підставі п. 1 

ст.31 Закону 

України «Про 

публічні 

закупівлі» 

(Подання для 

участі в торгах 

менше двох 

тендерних 

пропозицій) 

Електрична енергія 
09310000-5 Електрична 

енергія 
2273 

5220996,00 грн. (п’ять  

мільйонів двісті  двадцять 

тисяч дев’ятсот дев’яносто  

шість грн. 00 коп.) 

Переговорна 

процедура  

Грудень 2018 

р. 

 

Роботи з капітального ремонту (термомодернізація) 

корпусів №1,2,4,5,6 Державної установи «Інститут 

нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова 

Національної академії медичних наук України», за 

адресою: вул. Платона Майбороди,32, м. Київ 

45450000-6 Інші 

завершальні будівельні 

роботи 

3210 

39145000,00 грн. 

(тридцять дев’ять 

мільйонів сто сорок п’ять 

тисяч грн. 00 коп.) 

Відкриті торги 
Грудень 2018 

р 

 

Діагностика, профілактика та сервісне 

обслуговування рентгендіагностичного обладнання 

– 5 лотів: 

Лот №1 - Сервісне обслуговування, профілактика, 

діагностика рентгендіагностичного обладнання 

Radrex- I  / Toshiba Японія /, МСКТ Aquilion Prime 

160 / Toshiba Японія /, Ангіограф Infinix VP –i/ BP/ 

Toshiba Японія /; 

Лот №2 - Сервісне обслуговування, профілактика, 

діагностика рентгендіагностичного обладнання 

50420000-5 Послуги з 

ремонту і технічного 

обслуговування медичного 

та хірургічного обладнання 

2240 

380000,00 грн. (триста 

вісімдесят тисяч грн. 00 

коп.) 

Відкриті торги 
Грудень 2018 

р. 

 

Торги відмінені 

частково за 

лотами 

№2,3,4,5 

10.01.2019 р. 

на підставі п. 1 

ст.31 Закону 

України «Про 

публічні 
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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 

MCA Prime  / Італія  /; 

Лот №3 - Сервісне обслуговування, профілактика, 

діагностика рентгендіагностичного обладнання EVO 

R+  / Франція /; 

Лот №4 - Сервісне обслуговування, профілактика, 

діагностика рентгендіагностичного обладнання TUR 

D800  / Німеччина /, TUR DE19 / Німеччина /; 

Лот №5 - Сервісне обслуговування, профілактика, 

діагностика рентгендіагностичного обладнання 

PHILIPS ( R )  BV /  Франція/ 

закупівлі» 

(Подання для 

участі в торгах 

менше двох 

тендерних 

пропозицій) 

Сервісне обслуговування, профілактика, 

діагностика та ремонт обладнання рентгенівського 

мультиспірального комп'ютерного томографа 

Brilliance СТ 64; Сервісне обслуговування, 

профілактика, діагностика та ремонт обладнання 

комплексу медичного "Trilogy": лінійного 

прискорювача з стереотактичною системою – 2 

лоти: 

Лот №1 - Сервісне обслуговування, профілактика, 

діагностика та ремонт обладнання рентгенівського 

мультиспірального комп'ютерного томографа 

Brilliance СТ 64; 

Лот №2 - 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 Січень 2019р. 

 

Нейротропні лікарські засоби для проведення 

анестезії: Лот№1 Засоби, що діють на нервову 

систему(бупівакаїн (bupivacaine), пропофол 

(propofol)), Лот №2 Засоби, що діють на опорно-

руховий апарат (атракуріум (atracurium), дитилін 

(suxamethonium) 

33600000-6 

 Фармацевтична продукція 
2220 

1856350,00 грн. (один 

мільйон вісімсот п’ятдесят 

шість тисяч триста 

п’ятдесят грн.) 

Відкриті торги Січень 2019р. 

 

Радіоізотопна (радіоактивна) продукція 

24310000-0  Основні 

неорганічні хімічні 

речовини 

2220 

1470000,00 грн. (один 

мільйон чотириста 

сімдесят тисяч грн. 00 

коп.) 

Переговорна 

процедура 
Січень 2019р. 

 

 

Діагностика, профілактика та сервісне 

обслуговування рентгендіагностичного обладнання 

– 4 лоти: 

Лот №1 - Сервісне обслуговування, профілактика, 

діагностика рентгендіагностичного обладнання 

MCA Prime  / Італія  /; 

50420000-5 Послуги з 

ремонту і технічного 

обслуговування медичного 

та хірургічного обладнання 

 

2240 

180000,00 грн. (сто 

вісімдесят тисяч грн. 00 

коп.) 

Переговорна 

процедура 
Січень 2019р. 

Торги відмінені 

13.02.2019 р. 

на підставі п. 1 

ст.31 Закону 

України «Про 

публічні 
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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 

Лот №2 - Сервісне обслуговування, профілактика, 

діагностика рентгендіагностичного обладнання EVO 

R+  / Франція /; 

Лот №3 - Сервісне обслуговування, профілактика, 

діагностика рентгендіагностичного обладнання TUR 

D800  / Німеччина /, TUR DE19 / Німеччина /; 

Лот №4 - Сервісне обслуговування, профілактика, 

діагностика рентгендіагностичного обладнання 

PHILIPS (R) BV-25 /Голландія / 

закупівлі» 

(Подання для 

участі в торгах 

менше двох 

тендерних 

пропозицій) 

Витратні матеріали для проведення 

ендоваскулярної операції по емболізації аневризм 

головного мозку 

33180000-5 Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних функцій 

організму 

2220 

3312032,40 грн. (три 

мільйони триста 

дванадцять тисяч 

тридцять дві грн. 40 коп.) 

 

Відкриті торги Січень 2019р. 

 

Витратні матеріали для проведення 

ендоваскулярної операції по емболізації гігантських 

аневризм головного мозку за допомогою стенту, 

що відхиляє потік крові 

33180000-5 Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних функцій 

організму 

2220 

2 081 428,20 грн. (два 

мільйони вісімдесят одна 

тисяча чотириста 

двадцять вісім грн. 20 

коп.) 

 

Відкриті торги Січень 2019р. 

 

Витратні матеріали для проведення 

ендоваскулярної операції по ангіопластиці та 

стентуванню стенотичних уражень сонних артерій 

33180000-5 Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних функцій 

організму 

2220 

4 206 584,35 грн. (чотири 

мільйони двісті шість 

тисяч п’ятсот вісімдесят 

чотири грн. 35 коп.) 

 

Відкриті торги Січень 2019р. 

 

Витратні матеріали для проведення 

ендоваскулярної операції по емболізації 

артеріовенозних мальформацій судин головного 

мозку та лікування анатомічно складних аневризм 

33180000-5 Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних функцій 

організму 

2220 

3 377 440,00 грн. (три 

мільйони триста сімдесят 

сім тисяч чотириста сорок 

грн. 00 коп.) 

 

Відкриті торги Січень 2019р. 

 

Витратні матеріали для проведення 

ендоваскулярної операції по емболізації гігантських 

аневризм головного мозку з широкою шийкою 

пристроєм для емболізації 

33180000-5 Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних функцій 

організму 

2220 

4 200 000,00 грн. (чотири 

мільйони двісті тисяч грн. 

00 коп.) 

 

Відкриті торги Січень 2019р. 

 

Витратні матеріали для проведення 

ендоваскулярної операції по емболізації аневризм 

головного мозку мікроспіралями великого діаметру, 

мікроспіралями, що формують каркас аневризми та  

гідрогелевими мікроспіралями 

33180000-5 Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних функцій 

організму 

2220 

3 820 000,00 грн. (три 

мільйони вісімсот 

двадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

 

Відкриті торги Січень 2019р. 

 

Витратні матеріали для здійснення доступу до 

патологій судин головного мозку при проведенні 

ендоваскулярних операцій 

33180000-5 Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних функцій 

2220 

2 989 600,00 грн. (два 

мільйони дев’ятсот 

вісімдесят дев’ять тисяч 

Відкриті торги Січень 2019р. 
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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 

організму шістсот грн. 00 коп.) 

 

Інтрацеребральний стент з потоковідхиляючими 

властивостями для проведення ендоваскулярної 

операції з лікування судинних патологій в 

дистальних ділянках головного мозку 

33180000-5 Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних функцій 

організму 

2220 

3030000,00 грн. (три 

мільйони тридцять тисяч 

грн. 00 коп.) 

 

Відкриті торги Січень 2019р. 

 

Комплект  витратних матеріалів для 

екстрасакулярного виключення аневризм 

33180000-5 Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних функцій 

організму 

2220 

4235000,00 грн. (чотири 

мільйони двісті тридцять 

п’ять  тисяч грн. 00 коп.) 

 

Відкриті торги Січень 2019р. 

 

Витратні матеріали, що імплантуються, для 

проведення нейростимуляції  

 

33180000-5 Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних функцій 

організму 

2220 

1218342,80 грн. (один 

мільйон двісті 

вісімнадцять тисяч триста 

сорок дві грн. 80 коп) 

Відкриті торги Січень 2019р. 

 

 

Наркотичні та психотропні засоби (fentanyl 

(фентаніл), diazepam (сибазон), ketamine 

(кетамін))  

33600000-6 

 Фармацевтична продукція 

 

2220 

3199000,00 грн. (три 

мільйони сто дев’яносто 

дев’ять тисяч грн. 00 

коп.) 

Відкриті торги Лютий 2019р. 

 

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); Ципрофлоксацин 

(Ciprofloxacin); Метронідазол (Metronidazole); 

Парацетамол (Paracetamol); Гідроксіетилкрохмаль 

(Hydroxyethylstarch); Маніт (манітол) (Mannitol) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

1787550,00 грн. (один 

мільйон сімсот вісімдесят 

сім тисяч п’ятсот п’ятдесят 

грн. 00 коп.) 

Відкриті торги лютий 2019р.  

Антибактеріальні лікарські засоби (цефтріаксон 

(сеftriaxone), цефтазидим (ceftazidime), колістин 

(сolistin), іміпенем/циластатин (Imipenem and 

cilastatin), лінезолід (linezolid), меропенем 

(meropenem), цефепім (cefepime), амікацин 

(amikacin), левофлоксацин (levofloxacin), 

флуконазол (fluconazole)) 

 

33600000-6  

Фармацевтична продукція  

 

2220 

6999950,00 грн. (шість 

мільйонів дев’ятсот 

дев’яносто дев’ять тисяч 

дев’ятсот п’ятдесят грн. 

00 коп.) 

Відкриті торги 
Лютий  

2019р. 
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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 

Теплова енергія 

09320000-8 Пара, гаряча 

вода та пов’язана 

продукція 

2271 

4723661,00 грн. (чотири 

мільйони сімсот двадцять 

три тисячі шістсот 

шістдесят одна грн. 00 

коп.) 

Переговорна 

процедура 

Лютий  

2019р. 
 

Послуги з водопостачання 65110000-7 Розподіл води   2272 
300000,00 грн. (триста 

тисяч грн. 00 коп.) 

Переговорна 

процедура 
Лютий 2019р  

Послуги з водовідведення  

 

90430000-0 Послуги з 

відведення стічних вод  
2272 

332000,00 грн. (триста 

тридцять дві тисячі грн. 

00 коп.) 

Переговорна 

процедура 
Лютий 2018р  

Реагенти для лабораторних досліджень - 2 лоти:  

Лот №1 - Реагенти для ПЛР або еквівалент – 4 

найменування;  

Лот №2 – Реагенти для ПЛР та ІФА або еквівалент 

– 10 найменувань 

 

33690000-3 Лікарські 

засоби різні 
2220 

109000,00 грн. (сто 

дев’ять тисяч грн. 00 

коп.) 

Відкриті торги 
Березень 

2019 р. 

Торги відмінені 

21.03.2019 р. 

на підставі п. 1 

ст.31 Закону 

України «Про 

публічні 

закупівлі» 

(Подання для 

участі в торгах 

менше двох 

тендерних 

пропозицій) 

Реагенти для лабораторних досліджень - 2 лоти:  

Лот №1 – Поживні середовища, діагностичні тести, 

набір для фарбування за Грамом – 22 

найменування; 

Лот №2 – Витратні матеріали для мікробіологічних 

досліджень  -  

60 найменувань 

33690000-3 Лікарські 

засоби різні 
2220 

119800,00 (сто 

дев’ятнадцять  тисяч 

вісімсот грн. 00 коп.) 

Відкриті торги 
Березень 

2019 р. 
 

Реагенти для лабораторних досліджень на 

автоматичному мікробіологічному аналізаторі Vitek 

2 або еквівалент 

33690000-3 Лікарські 

засоби різні 
2220 

88200,00 (вісімдесят вісім 

тисяч двісті грн. 00 коп.) 
Відкриті торги 

Березень 

2019 р. 
 

Плівки термографічні медичні  

 

32350000-1 Частини до 

аудіо- та відеообладнання 
2220 

713000,00 грн. (сімсот 

тринадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

Відкриті торги 
Березень 

2019 р. 
 

Аанестезійні та реанімаційні інструменти 
33170000-2 Обладнання 

для анестезії та реанімації  
2220 

810000,00 грн. (вісімсот 

десять тисяч грн. 00 коп.) 
Відкриті торги 

Березень 

2019 р. 
 

Лікарські засоби (групи гормони та антигормони 

(Гідрокортизон (Hydrocortisone); Преднізолон 

(Prednisolone); Метилпреднізолон 

(Méthylprednisolone); Дексаметазон 

(Dexamethasone)) 

33600000-6  

Фармацевтична продукція  

 

2220 

771000,00 грн. (сімсот 

сімдесят одна тисяча грн. 

00 коп.) 

Відкриті торги 
Березень 

2019 р. 
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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 

Лікарські засоби, що впливають на кров 

Надропарин (Nadroparin calcium); Гепарин натрій 

(Heparin sodium) Транексамова кислота 

(Tranexamic acid) 

33600000-6  

Фармацевтична продукція  

 

2220 

565000,00 грн. (п’ятсот 

шістдесят п’ять  тисяч грн. 

00 коп.) 

Відкриті торги 
Березень 

2019 р. 
 

Лікарські засоби (розчини, що застосовуються для 

корекції порушень електролітного балансу 

(Електроліти (Electrolytes in combination with other 

drugs) 

33600000-6  

Фармацевтична продукція  

 

2220 
200100,00 грн. (двісті 

тисяч сто грн. 00 коп.) 
Відкриті торги 

Березень 

2019 р. 
 

Лікарські засоби, що діють переважно на 

периферичні нейромедіамоторні процеси 

(Неостигмін (Neostigmine); Фенілефрин 

(Phenylephrine) 

33600000-6  

Фармацевтична продукція  

 

2220 

4250,00 грн. (чотири 

тисячі двісті п’ятдесят  

грн. 00 коп.) 

Відкриті торги 
Березень 

2019 р. 

Торги відмінені 

29.03.2019 р. 

на підставі п. 1 

ст.31 Закону 

України «Про 

публічні 

закупівлі» 

(Подання для 

участі в торгах 

менше двох 

тендерних 

пропозицій) 

Лікарські засоби для лікування серцево-судинної 

системи (Теофілін (Theophylline); Метопролол 

(Metoprolol); Фуросемід (Furosemide); Лідокаїн 

(Lidocaine) 

33600000-6  

Фармацевтична продукція  

 

2220 

88100,00 грн. (вісімдесят 

вісім тисяч сто  грн. 00 

коп.) 

Відкриті торги 
Березень 

2019 р. 

Торги відмінені 

29.03.2019 р. 

на підставі п. 1 

ст.31 Закону 

України «Про 

публічні 

закупівлі» 

(Подання для 

участі в торгах 

менше двох 

тендерних 

пропозицій) 

Лікарські засоби, що діють переважно на 

центральну нервову систему (Тіопентал натрію 

(Thiopental sodium); Магнію сульфат (Magnesium 

sulfate); Метоклопрамід (Metoclopramide); 

Ондансетрон (Ondansetron); Налоксон (Naloxone) 

33600000-6  

Фармацевтична продукція  
2220 

196550,00 грн. (сто 

дев’яносто шість тисяч 

п’ятсот п’ятдесят  грн. 00 

коп.) 

Відкриті торги 
Березень 

2019 р. 
 

Реагенти для лабораторних досліджень – 2 лоти: 

Лот №1 - Реагенти для проведення біохімічних, 

гематологічних досліджень, досліджень гемостазу 

та сечі (аналізатори з відкритою реагентною 

системою) – 67 найменувань;  

33690000-3 Лікарські 

засоби різні 
2220 

980000,00 грн. (дев’ятсот 

вісімдесят  тисяч  грн. 00 

коп.) 

Відкриті торги 
Березень 

2019 р. 
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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 

Лот № 2  Реагенти для гематологчних досліджень 

(аналізатор з закритою реагентною системою) – 6 

найменувань 

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

1200000,00 грн. (один 

мільйон двісті тисяч грн. 

00 коп.) 

Відкриті торги 
Березень 

2019 р. 
 

Лікарські засоби (Засоби, що діють на систему 

крові і гемопоез (Альбумін (Albumin), Контривен 

(Aprotinin)) 

33600000-6  

Фармацевтична продукція  
2220 

770000,00 грн. (сімсот 

сімдесят тисяч  грн. 00 

коп.) 

Відкриті торги 
Березень 

2019 р. 
 

Інфузійні розчини (Волюнтез (Gelattin agents), 

Гекотон (Comb drug), Гік( Electrolytes with 

carbohydrates), Реосорбілакт(Electrolytes in 

combination with other drugs) 

33600000-6  

Фармацевтична продукція  
2220 

270000,00 грн. (двісті 

сімдесят тисяч грн. 00 

коп.) 

Відкриті торги 
Березень 

2019 р. 
 

Лікарські засоби, що впливають на функції різних 

органів та систем (Платифілін(Platyphylline), 

Ебрантил (Urapidil), Калію хлорид (Potassium 

chloride), Аспаркам (Magnesium (different salts in 

combination), Пантопразол (Pantoprazole), 

Декскетопрофен (Dexketoprofen), Стерофундин 

ISO (Electrolytes in combination with other drugs) 

33600000-6  

Фармацевтична продукція  
2220 

583000,00 грн. (п’ятсот 

вісімдесят три тисячі грн. 

00 коп.) 

Відкриті торги 
Березень 

2019 р. 

Торги відмінені 

10.04.2019 р. 

на підставі п. 1 

ст.31 Закону 

України «Про 

публічні 

закупівлі» 

(Подання для 

участі в торгах 

менше двох 

тендерних 

пропозицій) 

Реагенти для лабораторних досліджень - 2 лоти:  

Лот №1 - Реагенти для ПЛР або еквівалент – 4 

найменування;  

Лот №2 – Реагенти для ПЛР та ІФА або еквівалент 

– 10 найменувань 

33690000-3 Лікарські 

засоби різні 
2220 

109000,00 грн. (сто 

дев’ять тисяч грн. 00 

коп.) 

Відкриті торги 
Березень 

2019 р. 

Торги відмінені 

11.04.2019 р. 

на підставі п. 1 

ст.31 Закону 

України «Про 

публічні 

закупівлі» 

(Подання для 

участі в торгах 

менше двох 

тендерних 

пропозицій) 

Робоча станція для планування операцій 

30210000-4 - Машини для 

обробки даних (апаратна 

частина) 

3210 

380000,00 грн. (триста 

вісімдесят тисяч грн. 00 

коп.) 

Відкриті торги 
Березень 

2019 р. 

Торги відмінені 

11.04.2019 р. 

на підставі п. 1 

ст.31 Закону 

України «Про 
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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 

публічні 

закупівлі» 

(Подання для 

участі в торгах 

менше двох 

тендерних 

пропозицій 

Витратні матеріали для інтраопераційного 

нейромоніторингу 

 

33140000-3 Медичні 

вироби 
2220 

3000000,00 грн. (три 

мільйони грн. 00 коп.) 
Відкриті торги 

Березень 

2019 р. 
 

Лікарські засоби, що діють переважно на 

периферичні нейромедіамоторні процеси 

(Неостигмін (Neostigmine); Фенілефрин 

(Phenylephrine) 

33600000-6  

Фармацевтична продукція  

 

2220 

4250,00 грн. (чотири 

тисячі двісті п’ятдесят  

грн. 00 коп.) 

Відкриті торги 
квітень 

2019р. 

Торги відмінені 

20.04.2019 р. 

на підставі п. 1 

ст.31 Закону 

України «Про 

публічні 

закупівлі» 

(Подання для 

участі в торгах 

менше двох 

тендерних 

пропозицій) 

Лікарські засоби для лікування серцево-судинної 

системи (Теофілін (Theophylline); Метопролол 

(Metoprolol); Фуросемід (Furosemide); Лідокаїн 

(Lidocaine) 

33600000-6  

Фармацевтична продукція  

 

2220 

88100,00 грн. (вісімдесят 

вісім тисяч сто  грн. 00 

коп.) 

Відкриті торги 
квітень 

2019р. 

Торги відмінені 

20.04.2019 р. 

на підставі п. 1 

ст.31 Закону 

України «Про 

публічні 

закупівлі» 

(Подання для 

участі в торгах 

менше двох 

тендерних 

пропозицій) 

Лікарські засоби, що впливають на функції різних 

органів та систем (Платифілін(Platyphylline), 

Ебрантил (Urapidil), Калію хлорид (Potassium 

chloride), Аспаркам (Magnesium (different salts in 

combination), Пантопразол (Pantoprazole), 

Декскетопрофен (Dexketoprofen), Стерофундин 

ISO (Electrolytes in combination with other drugs) 

33600000-6  

Фармацевтична продукція  
2220 

583000,00 грн. (п’ятсот 

вісімдесят три тисячі грн. 

00 коп.) 

Відкриті торги квіень 2019 р.  

Робоча станція для планування операцій 
30210000-4 - Машини для 
обробки даних (апаратна 

3210 380000,00 грн. (триста Відкриті торги Квітень Торги відмінені 
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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 

частина) вісімдесят тисяч грн. 00 

коп.) 

 2019 р. 29.05.2019 р. 

на підставі п. 1 

ст.31 Закону 

України «Про 

публічні 

закупівлі» 

(Відхилення 

всіх тендерних 

пропозицій 

згідно з 

Законом про 

публічні 

закупівлі) 

Реагенти для лабораторних досліджень (Реагенти 
для ПЛР або еквівалент – 4 найменування) 
 

33690000-3 Лікарські 
засоби різні 

2220 
77000,00 грн. (сімдесят 

сім тисяч грн. 00 коп.) 

Переговорна 

процедура 

квітень 2019 

р. 
 

Реагенти для лабораторних досліджень (Реагенти 
для ПЛР та ІФА або еквівалент) 
 

33690000-3 Лікарські 
засоби різні 

2220 
62000,00 грн. (шістдесят 

дві тисячі грн. 00 коп.)) 
Відкриті торги 

квітень 2019 

р. 
 

Контрастні засоби (Йогексол (Iohexol), Гадотерова 
кислота (Gadoteric acid) 

33600000-6 – 
Фармацевтична продукція 

2220 

507000,00 грн. (п’ятсот 

сім тис. грн. 00 коп) 

 

Відкриті торги 
травень 2019 

р. 
 

Нейротропні лікарські засоби для проведення 
загальної анестезії (севофлуран (sevoflurane) 

33600000-6 – 
Фармацевтична продукція 

2220 

465000,00 грн. (чотириста 

шістдесят п’ять  тис. грн. 

00 коп) 

 

Відкриті торги 
травень 2019 

р. 
 

Робоча станція для планування операцій 

30210000-4 - Машини для 
обробки даних (апаратна 
частина) 
 

3210 

380000,00 грн. (триста 

вісімдесят тисяч грн. 00 

коп.) 

Відкриті торги 
Червень  

2019 р. 
 

Лікарські засоби, що діють переважно на 

периферичні нейромедіамоторні процеси 

(Неостигмін (Neostigmine); Фенілефрин 

(Phenylephrine) 

 

33600000-6  

Фармацевтична продукція  

 

2220 

4250,00 грн. (чотири 

тисячі двісті п’ятдесят  

грн. 00 коп.) 

Переговорна 

процедура 

Червень 

2019р. 
 

Лікарські засоби для лікування серцево-судинної 

системи (Теофілін (Theophylline); Метопролол 

(Metoprolol); Фуросемід (Furosemide); Лідокаїн 

(Lidocaine) 

33600000-6  

Фармацевтична продукція  

 

2220 

88100,00 грн. (вісімдесят 

вісім тисяч сто  грн. 00 

коп.) 

Переговорна 

процедура 

червень 

2019р. 
 

Послуги з прання медичної білизни 
9831000-9 Послуги з 

прання і сухого чищення 
2240 

160000,00 грн. (сто 

шістдесят тисяч грн. 00 

коп.) 

 

Відкриті торги 
Липень 

2019р. 
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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 

Система нейростимуляції, що імплантується для 

проведення стимуляції спинного мозку 

33180000-5 Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних функцій 

організму 

2220 

1850000,00 грн. (один 

мільйон вісімсот п’ятдесят 

тисяч грн. 00 коп. ) 

Відкриті торги 
Серпень 

2019р. 
 

«Реконструкція корпусу з добудовою 
«Національного науково-практичного центру 
нейротравми і нейрореабілітації» у складі 
Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. 
акад. А.П. Ромоданова Національної академії 
медичних наук України» на вул. Платона 
Майбороди (колишня вул. Мануїльського), 32 у 
Шевченківському районі м. Києва» 

 

45210000-2 Будівництво 
будівель  

3210 

2 065 152 186,60 грн. 
(два мільярда шістдесят 
п’ять мільйонів сто 
п’ятдесят дві тисячі сто 
вісімдесят шість гривень 
60 копійок) 
 
 

Відкриті торги  

з публікацією 

англійською 

мовою 

 

Серпень 

2019р. 
 

Завершення робіт з проектування (стадія П) по 
об’єкту: «Реконструкція корпусу з добудовою 
«Національного науково-практичного центру ну 
нейротравми і нейрореабілітації» у складі 
Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. 
акад. А.П. Ромоданова Національної академії 
медичнихнаук України» на вул. Платона 
Майбороди (колишня вул. Мануїльського), 32 у 
Шевченківському районі м. Києва» 

ДБН А.2.2-
3:2014 «Правила 
визначення вартості 
будівництва»  (71240000-2 
- Архітектурні, інженерні та 

планувальні послуги) 

3210 
2000000,00 (два мільйони 
грн. 00 коп.) 

Переговорна 

процедура 

Серпень 

2019р. 
 

 

Затверджений рішенням тендерного комітету від 09  серпня 2019 р. №23/РП. 

 

Голова тендерного  комітету  ________________   Скобський Є.І. 

       

Секретар тендерного комітету     ________________     Кліщевська А.В. 


