
 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 
3210 

770000,00 (сімсот 

сімдесят тисяч грн. 

Відкриті 

торги 
лютий 2018р  



2 

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 

аналізатори 00 коп.) 

 

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. 

Торги 

відмінені 

06.06.201

8 р. на 

підставі 

п.1, ст. 

31 Закону 

України 

"Про 

публічні 

закупівлі" 

(неможли

вість 

усунення 

порушень

, що 

виникли 

через 

виявлені 

порушенн

я 

законода

вства з 

питань 

публічних 

закупівел

ь) 

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» 

71220000-6 

Послуги з 

архітектурного 

проектування  

3210 

6568000,00 грн. 

(шість мільйонів 

п’ятсот шістдесят 

вісім тисяч 00 коп.) 

Відкриті 

торги 
лютий 2018р. 

Торги 

відмінені 

25.04.201

8 р. на 

підставі 

ст.31 ЗУ 

«Про 

публічні 

закупівлі
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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 

» 

(Відхилен

ня всіх 

тендерни

х 

пропозиці

й згідно з 

Законом 

про 

публічні 

закупівлі) 

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. 

Торги 

відмінені 

14.04.201

8р. на 

підставі 

аб..2, ч.1, 

ст.31 

Закону 

України 

"Про 

публічні 

закупівлі" 

(неможли

вості 

усунення 

порушень

, що 

виникли 

через 

виявлені 

порушенн

я 

законода

вства з 

питань 

публічних 

закупівел
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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 

ь) 

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. 

Торги 

відмінені 

26.03.201

8 р. на 

підставі 

п.1, ст. 

31 Закону 

України 

"Про 

публічні 

закупівлі" 

(неможли

вість 

усунення 

порушень

, що 

виникли 

через 

виявлені 

порушенн

я 

законода

вства з 

питань 

публічних 

закупівел

ь) 

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 + 

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 

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) 

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. 

Торги 

відмінені 

05.05.201

8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(відсутніс

ть 

подальшо

ї потреби 

в 

закупівлі 

товарів, 

робіт і 

послуг) 

Коригування проектно-кошторисної 71240000-2  3210 6568000,00 грн. Відкриті березень Торги 
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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 

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» 

Архітектурні, 

інженерні та 

планувальні 

послуги   

(шість мільйонів 

п’ятсот шістдесят 

вісім тисяч 00 коп.) 

торги 2018р. відмінені 

25.04.201

8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Відхилен

ня всіх 

тендерни

х 

пропозиці

й згідно з 

Законом 

про 

публічні 

закупівлі) 

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. 
 

Лікарські засоби, що впливають на 

кров (Ціанокобаламін 

(Cyanocobalamin); Надропарин 

(Nadroparin calcium); Гепарин 

(Heparin sodium) Транексамова 

кислота (Tranexamic acid) ; 

Клопідогрел (Clopidogrel); Епоетин 

альфа (Erythropoietin)) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

556000,00 грн. 

(п’ятсот п’ятдесят 

шість тисяч п’ятсот 

грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

квітень 

2018р. 

 

 

Лікарські засоби (кровозамінники та 

перфузійні розчини (Лактат натрію, 

складний розчин (Electrolytes in 

combination with other drugs); 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

408100,00 грн. 

(чотириста вісім 

тисяч сто грн. 00 

коп.) 

Відкриті 

торги 

квітень 

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 

Гідроксиетилкрохмаль 

(Hydroxyethylstarch))) 

Лікарські засоби для лікування 

серцево-судинної системи (Теофілін 

(Theophylline); Ніфедипін (Nifedipine); 

Аміодарон (Amiodarone); Верапаміл 

(Verapamil); Метопролол (Metoprolol); 

Фуросемід (Furosemide); Лідокаїн 

(Lidocaine)) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

406000,00 грн. 

(чотириста шість 

тисяч грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

квітень 

2018р. 
 

Лікарські засоби, що діють переважно 

на периферичні нейромедіамоторні 

процеси (Неостигмін (Neostigmine; 

Атропін (Atropine); Епінефрин 

(Epinephrine); Сальбутамол 

(Salbutamol); Допамін (Dopamine)) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

87000,00 грн. 

(вісімдесят сім тисяч 

грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

квітень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

22.04.201

8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 

для 

участі в 

торгах 

менше 

двох 

тендерни

х 

пропозиці

й) 

Лікарські засоби, що впливають на 

функції різних органів та систем 

(Парацетамол (Paracetamol); 

Налоксон (Naloxone); Фенілефрин 

(Phenylephrine); Гідрокортизон 

(Hydrocortisone); Протаміну сульфат 

(Protamine sulfate); Дигоксин 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

254000,00 грн. 

(двісті п’ятдесят 

чотири тисячі грн. 

00 коп.) 

Відкриті 

торги 

квітень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

22.04.201

8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 
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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 

(Digoxin); Фітоменадіон 

(Phytomenadione); Кальцію глюконат 

(Calcium gluconate); Ністатин 

(Nystatin); Флуконазол (Fluconazole); 

Омепразол (Omeprazole); Ранітидин 

(Ranitidine); Дротаверин 

(Drotaverine)) 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 

для 

участі в 

торгах 

менше 

двох 

тендерни

х 

пропозиці

й) 

Лікарські засоби (групи гормони та 

антигормони (Гідрокортизон 

(Hydrocortisone); Преднізолон 

(Prednisolone); Метилпреднізолон 

(Méthylprednisolone); Дексаметазон 

(Dexamethasone); Інсулін для ін'єкцій 

(короткої дії) (Insulin (human)); 

Інсулін для ін'єкцій (середньої 

тривалості дії) (Insulin (human))) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

1187000,00 грн. 

(один мільйон сто 

вісімдесят сім тисяч 

грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

квітень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

22.04.201

8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 

для 

участі в 

торгах 

менше 

двох 

тендерни

х 

пропозиці

й) 

Лікарські засоби, що діють переважно 33600000-6 – 2220 494000 грн. Відкриті квітень Торги 
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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 

на центральну нервову систему 

(Тіопентал натрію (Thiopental 

sodium); Магнію сульфат (Magnesium 

sulfate); Хлорпромазин 

(Chlorpromazine); Кислота 

ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic 

acid); Метамізол натрію (Metamizole 

sodium); Диклофенак натрію 

(Diclofenac); Карбамазепін 

(Carbamazepine); Вальпроат натрію 

(Sodium valproate); Вальпроєва 

кислота (Valproic acid); Леводопа + 

Карбідопа (Levodopa +Carbidopa); 

Метоклопрамід (Metoclopramide); 

Ондансетрон (Ondansetron))) 

«Фармацевтична 

продукція» 

 

(чотириста 

дев’яносто чотири 

тисяч грн. 00 коп.) 

торги 2018р. відмінені 

22.04.201

8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 

для 

участі в 

торгах 

менше 

двох 

тендерни

х 

пропозиці

й) 

Реагенти для лабораторних 

досліджень – 5 лотів: 

Лот №1 - Реагенти для проведення 

біохімічних, гематологічних 

досліджень, досліджень гемостазу та 

сечі (аналізатори з відкритою 

реагентною системою) – 40 

найменувань 

Лот № 2  Реагенти для гематологчних 

досліджень (аналізатор з закритою 

реагентною системою) – 5 

найменувань  

Лот №3 – Реагенти для ПЦР та ІФА 

або еквівалент – 9 найменувань 

Лот №4 – Поживні середовища – 33 

найменування  

Лот №5 – Витратні матеріали для 

33690000-

3 Лікарські засоби 

різні 

2220 

967000,00 грн. 

(дев’ятсот шістдесят 

сім тисяч грн. 00 

коп.) 

Відкриті 

торги 

Квітень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

частково 

за лотами 

№3,5 

22.04.201

8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 

для 
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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 

мікробіологічних досліджень  - 52 

найменування 

участі в 

торгах 

менше 

двох 

тендерни

х 

пропозиці

й) 

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 

Квітень 

2018р. 
 

Системи для глибокої мозкової 

стимуляції 

33180000-5 — 

Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних 

функцій організму 

2220 

9850000,00 (дев’ять 

мільйонів вісімсот  

п’ятдесят тисяч грн. 

00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Квітень 2018 

р. 
 

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 

1705000,00 грн. 

(один мільйон сімсот 

п’ять тисяч грн. 00 

коп.) 

Відкриті 

торги 

Квітень 2018 

р. 

Торги 

відмінені 

14,04,201

8 р. на 

підставі 

аб.2,ч.1,с

т.31 ЗУ 

«Про 

публічні 

закупівлі

»(неможл

ивості 

усунення 

порушень
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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 

, що 

виникли 

через 

виявлені 

порушенн

я 

законода

вства з 

питань 

публічних 

закупівел

ь;) 

Анестезійні та реанімаційні 

інструменти 

33170000-2 

Обладнання для 

анестезії та 

реанімації  

2220 

1120000,00 грн. 

(один мільйон сто 

двадцять тисяч грн. 

00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Квітень 2018 

р. 
 

Витратні матеріали для проведення 

ендоваскулярної операції по 

ангіопластиці та стентуванню 

стенотичних уражень сонних артерій 

33180000-5 — 

Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних 

функцій організму 

2220 

6180300,00 (шість 

мільйонів сто 

вісімдесят тисяч 

триста грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Квітень 2018 

р. 
 

Витратні матеріали для проведення 

ендоваскулярної операції по 

емболізації артеріовенозних 

мальформацій судин головного мозку 

33180000-5 — 

Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних 

функцій організму 

2220 

13698000,00(тринад

цять мільйонів 

шістсот дев’яносто 

вісім тисяч 00 коп.)  

Відкриті 

торги 

Квітень 2018 

р. 
 

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 

7366100,00 (сім 

мільйонів триста 

шістдесят шість 

тисяч сто грн. 00 

коп.)) 

Відкриті 

торги 

Квітень 2018 

р. 
 

Витратні матеріали для проведення 

ендоваскулярної операції по 

емболізації аневризм головного мозку 

з широкою шийкою мікроспіралями за 

допомогою балон-асистенції 

33180000-5 — 

Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних 

функцій організму 

2220 

3216400,00 (три 

мільйони двісті 

шістнадцять тисяч 

чотириста грн.) 

Відкриті 

торги 

Квітень 2018 

р. 
 

Витратні матеріали для проведення 

ендоваскулярної операції по 

33180000-5 — 

Апаратура для 
2220 

4863600,00 (чотири 

мільйони вісімсот 

Відкриті 

торги 

Квітень 2018 

р. 
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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 

емболізації аневризм головного мозку 

з широкою шийкою мікроспіралями за 

допомогою стент-асистенції 

підтримування 

фізіологічних 

функцій організму 

шістдесят три тисячі 

шістсот грн. 00 коп.) 

Витратні матеріали для проведення 

ендоваскулярної операції по 

емболізації аневризм головного мозку 

мікроспіралями 

33180000-5 — 

Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних 

функцій організму 

2220 

4930000,00 (чотири 

мільйони дев’ятсот 

тисяч грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Квітень 2018 

р. 
 

Проектні і вишукувальні роботи: 

«Реконструкція об’єкту 

незавершеного будівництва під 

«Національний науково-практичний 

центр нейротравми і 

нейрореабілітації» у складі Державної 

установи «Інститут нейрохірургії ім. 

акад. А.П. Ромоданова Національної 

академії медичних наук України» за 

адресою: вул. Платона Майбороди, 

32, м. Київ» 

71240000-2 — 

Архітектурні, 

інженерні та 

планувальні 

послуги 

3210 

6500000,00 грн. 

(шість мільйонів 

п’ятсот тисяч грн. 00 

коп.)) 

Відкриті 

торги 

травень 

2018р. 
 

Реагенти для лабораторних 

досліджень - 4 лоти: Лот №1 - 

Реагенти для ПЦР або еквівалент – 3 

найменування; Лот №2 – Реагенти 

для ІФА або еквівалент – 1 

найменування; Лот №3 – – 

Моноклональні антитіла для імунних 

досліджень або еквівалент – 3 

найменування; Лот №4 – Витратні 

матеріали для мікробіологічних 

досліджень - 46 найменувань 

33690000-

3 Лікарські засоби 

різні 

2220 

146000,00 грн. (сто 

сорок шість тисяч 

грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Травень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

частково 

за лотами 

№2,3 

06.06.201

8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 

для 

участі в 

торгах 
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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 

менше 

двох 

тендерни

х 

пропозиці

й 

Кліпси для блокування артеріальних 

судин та аневризм 

33180000-

5 Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних 

функцій організму 

2220 

1000000,00 грн 

(один мільйон грн. 

00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Травень 

2018р. 
 

Хірургічний шовний матеріал 
33140000-3 

Медичні матеріали 
2220 

300000,00 грн. 

(триста тисяч грн. 

00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Травень 

2018р. 
 

Вироби медичного призначення 

одноразові 

33140000-3 

Медичні матеріали 
2220 

455000,00 грн. 

(чотириста п’ятдесят 

п’ять тисяч грн. 00 

коп.) 

Відкриті 

торги 

Травень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

26.06.201

8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 

для 

участі в 

торгах 

менше 

двох 

тендерни

х 

пропозиці

й) 

Рукавички медичні 
33140000-3 

Медичні матеріали 
2220 

519000,00 грн. 

(п’ятсот 

Відкриті 

торги 

Травень 

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 

дев’ятнадцять тисяч 

грн. 00 коп.) 

Лікарські засоби, що діють переважно 

на центральну нервову систему 

(Тіопентал натрію (Thiopental 

sodium); Магнію сульфат (Magnesium 

sulfate)  

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція» 

 

2220 

238100 грн. (двісті 

тридцять вісім тисяч 

сто грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Травень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

15.06.201

8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 

для 

участі в 

торгах 

менше 

двох 

тендерни

х 

пропозиці

й) 

Лікарські засоби, що діють переважно 

на периферичні нейромедіамоторні 

процеси (Неостигмін (Neostigmine); 

Атропін (Atropine); Епінефрин 

(Epinephrine); Допамін (Dopamine)) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

95775,00 грн. 

(дев’яносто п’ять  

тисяч сімсот 

вісімдесят п’ять  грн. 

00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Травень 

2018р. 
 

Лікарські засоби, що діють на 

серцево-судинну систему (Урапідил 

(Urapidil)) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

79500,00 грн. 

(сімдесят дев’ять 

тисяч п’ятсот грн. 00 

коп.) 

Відкриті 

торги 

Травень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

15.06.201

8 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 

бюджет-

них 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 

тендерни

х 

пропозиці

й) 

Лікарські засоби, що впливають на 

функції різних органів та систем 

(Налоксон (Naloxone); Фенілефрин 

(Phenylephrine); Гідрокортизон 

(Hydrocortisone) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

36100,00 грн. 

(тридцять шість 

тисяч сто грн. 00 

коп.) 

Відкриті 

торги 

Травень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

15.06.201

8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 

для 

участі в 

торгах 

менше 

двох 

тендерни

х 

пропозиці

й) 

Лікарські засоби, що діють на 

серцево-судинну систему 

(Бензогексоній (Hexamethonium 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

2220 

310700,00 грн. 

(триста десять тисяч 

сімсот грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Травень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

21.06.201
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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 

bromide); Урапідил (Urapidil); 

Нітрогліцерин (Nitroglycerіn)  

 8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 

для 

участі в 

торгах 

менше 

двох 

тендерни

х 

пропозиці

й) 

Лікарські засоби, що діють на систему 

крові і гемопоез (Етамзилат 

(Etamsylate); Калію хлорид 

(Potassium chloride ); Електроліти в 

комбінації з іншими препаратами 

(Electrolytes in combination with other 

drugs) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

90000,00 грн. 

(дев’яносто  тисяч 

грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Травень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

21.06.201

8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 

для 

участі в 

торгах 

менше 

двох 

тендерни
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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 

х 

пропозиці

й) 

Лікарські засоби (Альбумінова 

фракція плазми крові (Albumin)) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

600000,00 грн. 

(шістсот тисяч грн. 

00 коп.)) 

Відкриті 

торги 

Травень 

2018р. 
 

Інфузійні розчини (Желатин (Gelattin 

agents) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

118000,00 грн. (сто 

вісімнадцять тисяч 

грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Травень 

2018р. 
 

Лікарські засоби, що впливають на 

опорно-руховий апарат 

(Декскетопрофен (Dexketoprofen ) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

60100,00 грн. 

(шістдесят тисяч сто 

грн.00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Травень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

21.06.201

8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 

для 

участі в 

торгах 

менше 

двох 

тендерни

х 

пропозиці

й) 

Лікарські засоби – 5 лотів: 

Лот №1 – Засоби, що діють на 

нервову систему (Прокаїн (Procaine)) 

Лот №2 – Засоби, що діють на 

травну систему і метаболізм (Магній 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

90128,00 грн. 

(дев’яносто тисяч 

сто двадцять вісім 

грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Травень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

21.06.201

8 р. на 

підставі 
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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 

(різні солі в комбінації (Magnesium 

(different salts in combination)); 

Пантопразол (Pantoprazole); 

Платифілін (Platyphylline)) 

Лот №3 – Препарати гормонів для 

системного застосування 

(Бетаметазон (Betamethasone); 

Десмопресин (Desmopressin)) 

Лот №4 – Антисептичні засоби 

(Діамантовий зелений (Viride nitens)) 

Лот №5 – Антигістамінні засоби 

(Хлоропірамін (Chloropyramine)) 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 

для 

участі в 

торгах 

менше 

двох 

тендерни

х 

пропозиці

й) 

Наркотичні та психотропні засоби 

(Натрію оксибутират (Natrii 

oxybutyras)) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

136400 грн. (сто 

тридцять шість тисяч 

чотириста грн. 00 

коп.) 

Відкриті 

торги 

Травень 

2018р. 
 

Наркотичні та психотропні засоби 

(fentanyl (фентаніл), diazepam 

(сибазон), ketamine (кетамін) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

3333000,00 (три 

мільйони триста 

тридцять три тисячі 

грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Червень 

2018р. 
 

Плівки термографічні медичні 

32350000-1 - 

Частини до аудіо- 

та відеообладнання 

2220 

1000000,00 (один 

мільйон грн. 00 

копійок) 

Відкриті 

торги 

Червень 

2018р. 
 

Вироби медичного призначення 

одноразові 

33140000-3 

Медичні матеріали 
2220 

455000,00 грн. 

(чотириста п’ятдесят 

п’ять тисяч грн. 00 

коп.) 

Відкриті 

торги 

Червень 

2018р. 
 

Ремонт, діагностика, профілактика та 

сервісне обслуговування 

рентгенівського мультиспірального 

комп'ютерного томографа Brilliance СТ 

64 

50420000-

5 Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

медичного та 

2240 

400000,00 грн 

(чотириста тисяч 

грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Червень 

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 

хірургічного 

обладнання 

Лікарські засоби, що діють переважно 

на центральну нервову систему 

(Тіопентал натрію (Thiopental 

sodium); Магнію сульфат (Magnesium 

sulfate)  

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція» 

 

2220 

238100 грн. (двісті 

тридцять вісім тисяч 

сто грн. 00 коп.) 

Переговорна 

процедура 

липень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

19.07.201

8р. на 

підставі 

абз.3 

частини 4 

ст. 35 

Закону 

України 

"Про 

публічні 

закупівлі" 

(неможли

вості 

усунення 

порушень

, що 

виникли 

через 

виявлені 

порушенн

я 

законода

вства з 

питань 

закупівел

ь) 

Лікарські засоби, що діють на 

серцево-судинну систему (Урапідил 

(Urapidil)) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

79500,00 грн. 

(сімдесят дев’ять 

тисяч п’ятсот грн. 00 

коп.) 

Переговорна 

процедура 

липень 

2018р. 
 

Лікарські засоби, що впливають на 

функції різних органів та систем 

(Налоксон (Naloxone); Фенілефрин 

(Phenylephrine); Гідрокортизон 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

36100,00 грн. 

(тридцять шість 

тисяч сто грн. 00 

коп.) 

Переговорна 

процедура 

липень 

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 

(Hydrocortisone) 

Лікарські засоби, що діють на 

серцево-судинну систему (Урапідил 

(Urapidil)   

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

310700,00 грн. 

(триста десять тисяч 

сімсот грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

липень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

29.07.201

8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 

для 

участі в 

торгах 

менше 

двох 

тендерни

х 

пропозиці

й) 

Лікарські засоби, що діють на систему 

крові і гемопоез (Етамзилат 

(Etamsylate); Калію хлорид 

(Potassium chloride ); Електроліти в 

комбінації з іншими препаратами 

(Electrolytes in combination with other 

drugs) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

90000,00 грн. 

(дев’яносто  тисяч 

грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

липень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

29.07.201

8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 

для 

участі в 
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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 

торгах 

менше 

двох 

тендерни

х 

пропозиці

й) 

Лікарські засоби, що впливають на 

опорно-руховий апарат 

(Декскетопрофен (Dexketoprofen ) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

60100,00 грн. 

(шістдесят тисяч сто 

грн.00 коп.) 

Відкриті 

торги 

липень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

29.07.201

8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 

для 

участі в 

торгах 

менше 

двох 

тендерни

х 

пропозиці

й) 

Лікарські засоби – 5 лотів: 

Лот №1 – Засоби, що діють на 

нервову систему (Прокаїн (Procaine)) 

Лот №2 – Засоби, що діють на травну 

систему і метаболізм (Магній (різні 

солі в комбінації (Magnesium (different 

salts in combination)); Пантопразол 

(Pantoprazole); Платифілін 

(Platyphylline)) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

90128,00 грн. 

(дев’яносто  тисяч 

сто двадцять вісім 

грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

липень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

29.07.201

8 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 

бюджет-

них коштів) 

Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

Лот №3 – Препарати гормонів для 

системного застосування 

(Бетаметазон (Betamethasone); 

Десмопресин (Desmopressin)) 

Лот №4 – Антисептичні засоби 

(Діамантовий зелений (Viride nitens)) 

Лот №5 – Антигістамінні засоби 

(Хлоропірамін (Chloropyramine)) 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 

для 

участі в 

торгах 

менше 

двох 

тендерни

х 

пропозиці

й) 

Рідкий гелій 

24110000-8 

Промислові гази  

 

2220 

600000,00 грн. 

(шістсот тисяч грн. 

00 коп.) 

Відкриті 

торги 

липень 

2018р. 
 

Лікарські засоби, що діють переважно 

на центральну нервову систему 

(Тіопентал натрію (Thiopental 

sodium); Магнію сульфат (Magnesium 

sulfate)  

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція» 

 

2220 

238100,00 грн. 

(двісті тридцять вісім 

тисяч сто грн. 00 

коп.) 

Переговорна 

процедура 

липень 

2018р. 
 

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 

39012000,00 грн. 

(тридцять дев’ять 

мільйонів 

дванадцять тисяч 

грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Липень 2018 

р. 
 

Контрастуючі засоби (Гадобутрол 

(Gadobutrol), Йопромід (Iopromide) 

 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція» 

2220 

200000,00 грн. 

(двісті тисяч грн. 00 

коп.) 

Відкриті 

торги 

Липень 2018 

р. 
 

Шприц-колба високого тиску та лінія 

з’єднувальна для пацієнта 

 

33190000-8 - 

Медичне 

обладнання та 

вироби медичного 

призначення різні 

 

2220 

175000,00 грн. (сто 

сімдесят п’ять 00 

коп. ) 

Відкриті 

торги 

Липень 2018 

р. 
 

Витратні матеріали для проведення 33180000- 2220 1700000,00 грн. Відкриті Липень 2018  
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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 

ендоваскулярних втручань щодо 

діагностики інтрацеребральних 

судинних патологій 

5 Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних 

функцій організму 

(один мільйон сімсот 

грн. 00 коп.) 

торги р. 

Лікарські засоби, що діють на 

серцево-судинну систему (Урапідил 

(Urapidil)   

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

310700,00 грн. 

(триста десять тисяч 

сімсот грн. 00 коп.) 

Переговорна 

процедура 

серпень 

2018р. 
 

Лікарські засоби, що діють на систему 

крові і гемопоез (Етамзилат 

(Etamsylate); Калію хлорид 

(Potassium chloride ); Електроліти в 

комбінації з іншими препаратами 

(Electrolytes in combination with other 

drugs) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

90000,00 грн. 

(дев’яносто  тисяч 

грн. 00 коп.) 

Переговорна 

процедура 

серпень 

2018р. 
 

Лікарські засоби, що впливають на 

опорно-руховий апарат 

(Декскетопрофен (Dexketoprofen ) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

60100,00 грн. 

(шістдесят тисяч сто 

грн.00 коп.) 

Переговорна 

процедура 

серпень 

2018р. 
 

Лікарські засоби, що діють на травну 

систему і метаболізм (Магній (різні 

солі в комбінації (Magnesium (different 

salts in combination)); Пантопразол 

(Pantoprazole); Платифілін 

(Platyphylline))  

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

41256,00 грн. (сорок 

одна тисяча двісті 

п’ятдесят шість грн. 

00 коп.) 

Переговорна 

процедура 

серпень 

2018р. 

 

 

 

Препарати гормонів для системного 

застосування (Бетаметазон 

(Betamethasone); Десмопресин 

(Desmopressin)) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

39000,00 (тридцять 

дев’ять тисяч грн. 00 

коп.) 

Переговорна 

процедура 

серпень 

2018р. 
 

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 

2220 

1046700,00 грн. 

(один мільйон сорок 

шість тисяч сімсот 

Переговорна 

процедура 
січень 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 

речовини грн. 00 коп.) 

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. 

Торги 

відмінені 

06.06.201

8 р. на 

підставі 

п.1, ст. 

31 Закону 

України 

"Про 

публічні 



25 

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 

закупівлі" 

(неможли

вість 

усунення 

порушень

, що 

виникли 

через 

виявлені 

порушенн

я 

законода

вства з 

питань 

публічних 

закупівел

ь) 

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» 

71220000-6 

Послуги з 

архітектурного 

проектування  

3210 

6568000,00 грн. 

(шість мільйонів 

п’ятсот шістдесят 

вісім тисяч 00 коп.) 

Відкриті 

торги 
лютий 2018р. 

Торги 

відмінені 

25.04.201

8 р. на 

підставі 

ст.31 ЗУ 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Відхилен

ня всіх 

тендерни

х 

пропозиці

й згідно з 

Законом 

про 

публічні 

закупівлі) 

Нейротропні лікарські засоби для 33600000-6 – 2220 1705000,00 грн. Відкриті лютий 2018р. Торги 
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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 

проведення анестезії (атракуріум 

(atracurium), бупівакаїн (bupivacaine), 

дитилін (suxamethonium), пропофол 

(propofol)) 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

(один мільйон сімсот 

п’ять тисяч грн. 00 

коп.) 

торги відмінені 

14.04.201

8р. на 

підставі 

аб..2, ч.1, 

ст.31 

Закону 

України 

"Про 

публічні 

закупівлі" 

(неможли

вості 

усунення 

порушень

, що 

виникли 

через 

виявлені 

порушенн

я 

законода

вства з 

питань 

публічних 

закупівел

ь) 

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. 

Торги 

відмінені 

26.03.201

8 р. на 

підставі 

п.1, ст. 

31 Закону 

України 

"Про 

публічні 

закупівлі" 
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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 

(неможли

вість 

усунення 

порушень

, що 

виникли 

через 

виявлені 

порушенн

я 

законода

вства з 

питань 

публічних 

закупівел

ь) 

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 

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 

(Metronidazole); Парацетамол 

(Paracetamol); Гідроксіетилкрохмаль 

(Hydroxyethylstarch); Маніт (манітол) 

(Mannitol) 

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. 

Торги 

відмінені 

05.05.201

8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(відсутніс

ть 

подальшо

ї потреби 

в 

закупівлі 

товарів, 

робіт і 

послуг) 

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. 

Торги 

відмінені 

25.04.201

8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Відхилен
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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 

ня всіх 

тендерни

х 

пропозиці

й згідно з 

Законом 

про 

публічні 

закупівлі) 

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. 
 

Лікарські засоби, що впливають на 

кров (Ціанокобаламін 

(Cyanocobalamin); Надропарин 

(Nadroparin calcium); Гепарин 

(Heparin sodium) Транексамова 

кислота (Tranexamic acid) ; 

Клопідогрел (Clopidogrel); Епоетин 

альфа (Erythropoietin)) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

556000,00 грн. 

(п’ятсот п’ятдесят 

шість тисяч п’ятсот 

грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

квітень 

2018р. 

 

 

Лікарські засоби (кровозамінники та 

перфузійні розчини (Лактат натрію, 

складний розчин (Electrolytes in 

combination with other drugs); 

Гідроксиетилкрохмаль 

(Hydroxyethylstarch))) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

408100,00 грн. 

(чотириста вісім 

тисяч сто грн. 00 

коп.) 

Відкриті 

торги 

квітень 

2018р. 
 

Лікарські засоби для лікування 

серцево-судинної системи (Теофілін 

(Theophylline); Ніфедипін (Nifedipine); 

Аміодарон (Amiodarone); Верапаміл 

(Verapamil); Метопролол (Metoprolol); 

Фуросемід (Furosemide); Лідокаїн 

(Lidocaine)) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

406000,00 грн. 

(чотириста шість 

тисяч грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

квітень 

2018р. 
 

Лікарські засоби, що діють переважно 

на периферичні нейромедіамоторні 

процеси (Неостигмін (Neostigmine; 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

2220 

87000,00 грн. 

(вісімдесят сім тисяч 

грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

квітень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

22.04.201
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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 

Атропін (Atropine); Епінефрин 

(Epinephrine); Сальбутамол 

(Salbutamol); Допамін (Dopamine)) 

 8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 

для 

участі в 

торгах 

менше 

двох 

тендерни

х 

пропозиці

й) 

Лікарські засоби, що впливають на 

функції різних органів та систем 

(Парацетамол (Paracetamol); 

Налоксон (Naloxone); Фенілефрин 

(Phenylephrine); Гідрокортизон 

(Hydrocortisone); Протаміну сульфат 

(Protamine sulfate); Дигоксин 

(Digoxin); Фітоменадіон 

(Phytomenadione); Кальцію глюконат 

(Calcium gluconate); Ністатин 

(Nystatin); Флуконазол (Fluconazole); 

Омепразол (Omeprazole); Ранітидин 

(Ranitidine); Дротаверин 

(Drotaverine)) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

254000,00 грн. 

(двісті п’ятдесят 

чотири тисячі грн. 

00 коп.) 

Відкриті 

торги 

квітень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

22.04.201

8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 

для 

участі в 

торгах 

менше 

двох 

тендерни
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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 

х 

пропозиці

й) 

Лікарські засоби (групи гормони та 

антигормони (Гідрокортизон 

(Hydrocortisone); Преднізолон 

(Prednisolone); Метилпреднізолон 

(Méthylprednisolone); Дексаметазон 

(Dexamethasone); Інсулін для ін'єкцій 

(короткої дії) (Insulin (human)); 

Інсулін для ін'єкцій (середньої 

тривалості дії) (Insulin (human))) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

1187000,00 грн. 

(один мільйон сто 

вісімдесят сім тисяч 

грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

квітень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

22.04.201

8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 

для 

участі в 

торгах 

менше 

двох 

тендерни

х 

пропозиці

й) 

Лікарські засоби, що діють переважно 

на центральну нервову систему 

(Тіопентал натрію (Thiopental 

sodium); Магнію сульфат (Magnesium 

sulfate); Хлорпромазин 

(Chlorpromazine); Кислота 

ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic 

acid); Метамізол натрію (Metamizole 

sodium); Диклофенак натрію 

(Diclofenac); Карбамазепін 

(Carbamazepine); Вальпроат натрію 

(Sodium valproate); Вальпроєва 

кислота (Valproic acid); Леводопа + 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція» 

 

2220 

494000 грн. 

(чотириста 

дев’яносто чотири 

тисяч грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

квітень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

22.04.201

8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 
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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 

Карбідопа (Levodopa +Carbidopa); 

Метоклопрамід (Metoclopramide); 

Ондансетрон (Ondansetron))) 

для 

участі в 

торгах 

менше 

двох 

тендерни

х 

пропозиці

й) 

Реагенти для лабораторних 

досліджень – 5 лотів: 

Лот №1 - Реагенти для проведення 

біохімічних, гематологічних 

досліджень, досліджень гемостазу та 

сечі (аналізатори з відкритою 

реагентною системою) – 40 

найменувань 

Лот № 2  Реагенти для гематологчних 

досліджень (аналізатор з закритою 

реагентною системою) – 5 

найменувань  

Лот №3 – Реагенти для ПЦР та ІФА 

або еквівалент – 9 найменувань 

Лот №4 – Поживні середовища – 33 

найменування  

Лот №5 – Витратні матеріали для 

мікробіологічних досліджень  - 52 

найменування 

33690000-

3 Лікарські засоби 

різні 

2220 

967000,00 грн. 

(дев’ятсот шістдесят 

сім тисяч грн. 00 

коп.) 

Відкриті 

торги 

Квітень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

частково 

за лотами 

№3,5 

22.04.201

8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 

для 

участі в 

торгах 

менше 

двох 

тендерни

х 

пропозиці

й) 

Антибактеріальні лікарські засоби 

(цефтріаксон (сеftriaxone), 

колістиметат натрію (colistimethate 

sodium), ванкоміцин (vancomycin), 

33600000-6  

Фармацевтична 

продукція  

 

2220 

6800000,00 грн. 

(шість мільйонів 

вісімсот тисяч грн. 

00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Квітень 

2018р. 
 



33 

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 

лінезолід (linezolid), меропенем 

(meropenem), іміпенем/циластатин 

(imipenem and enzyme inhibitor), 

цефепім (cefepime), амікацин 

(amikacin), левофлоксацин 

(levofloxacin), флуконазол 

(fluconazole)) 

Системи для глибокої мозкової 

стимуляції 

33180000-5 — 

Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних 

функцій організму 

2220 

9850000,00 (дев’ять 

мільйонів вісімсот  

п’ятдесят тисяч грн. 

00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Квітень 2018 

р. 
 

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 

1705000,00 грн. 

(один мільйон сімсот 

п’ять тисяч грн. 00 

коп.) 

Відкриті 

торги 

Квітень 2018 

р. 

Торги 

відмінені 

14,04,201

8 р. на 

підставі 

аб.2,ч.1,с

т.31 ЗУ 

«Про 

публічні 

закупівлі

»(неможл

ивості 

усунення 

порушень

, що 

виникли 

через 

виявлені 

порушенн

я 

законода

вства з 

питань 

публічних 

закупівел

ь;) 
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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 

Анестезійні та реанімаційні 

інструменти 

33170000-2 

Обладнання для 

анестезії та 

реанімації  

2220 

1120000,00 грн. 

(один мільйон сто 

двадцять тисяч грн. 

00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Квітень 2018 

р. 
 

Витратні матеріали для проведення 

ендоваскулярної операції по 

ангіопластиці та стентуванню 

стенотичних уражень сонних артерій 

33180000-5 — 

Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних 

функцій організму 

2220 

6180300,00 (шість 

мільйонів сто 

вісімдесят тисяч 

триста грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Квітень 2018 

р. 
 

Витратні матеріали для проведення 

ендоваскулярної операції по 

емболізації артеріовенозних 

мальформацій судин головного мозку 

33180000-5 — 

Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних 

функцій організму 

2220 

13698000,00(тринад

цять мільйонів 

шістсот дев’яносто 

вісім тисяч 00 коп.)  

Відкриті 

торги 

Квітень 2018 

р. 
 

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 

7366100,00 (сім 

мільйонів триста 

шістдесят шість 

тисяч сто грн. 00 

коп.)) 

Відкриті 

торги 

Квітень 2018 

р. 
 

Витратні матеріали для проведення 

ендоваскулярної операції по 

емболізації аневризм головного мозку 

з широкою шийкою мікроспіралями за 

допомогою балон-асистенції 

33180000-5 — 

Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних 

функцій організму 

2220 

3216400,00 (три 

мільйони двісті 

шістнадцять тисяч 

чотириста грн.) 

Відкриті 

торги 

Квітень 2018 

р. 
 

Витратні матеріали для проведення 

ендоваскулярної операції по 

емболізації аневризм головного мозку 

з широкою шийкою мікроспіралями за 

допомогою стент-асистенції 

33180000-5 — 

Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних 

функцій організму 

2220 

4863600,00 (чотири 

мільйони вісімсот 

шістдесят три тисячі 

шістсот грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Квітень 2018 

р. 
 

Витратні матеріали для проведення 

ендоваскулярної операції по 

емболізації аневризм головного мозку 

мікроспіралями 

33180000-5 — 

Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних 

функцій організму 

2220 

4930000,00 (чотири 

мільйони дев’ятсот 

тисяч грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Квітень 2018 

р. 
 

Проектні і вишукувальні роботи: 

«Реконструкція об’єкту 

незавершеного будівництва під 

71240000-2 — 

Архітектурні, 

інженерні та 

3210 

6500000,00 грн. 

(шість мільйонів 

п’ятсот тисяч грн. 00 

Відкриті 

торги 

травень 

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 

«Національний науково-практичний 

центр нейротравми і 

нейрореабілітації» у складі Державної 

установи «Інститут нейрохірургії ім. 

акад. А.П. Ромоданова Національної 

академії медичних наук України» за 

адресою: вул. Платона Майбороди, 

32, м. Київ» 

планувальні 

послуги 

коп.)) 

Реагенти для лабораторних 

досліджень - 4 лоти: Лот №1 - 

Реагенти для ПЦР або еквівалент – 3 

найменування; Лот №2 – Реагенти 

для ІФА або еквівалент – 1 

найменування; Лот №3 – – 

Моноклональні антитіла для імунних 

досліджень або еквівалент – 3 

найменування; Лот №4 – Витратні 

матеріали для мікробіологічних 

досліджень - 46 найменувань 

33690000-

3 Лікарські засоби 

різні 

2220 

146000,00 грн. (сто 

сорок шість тисяч 

грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Травень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

частково 

за лотами 

№2,3 

06.06.201

8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 

для 

участі в 

торгах 

менше 

двох 

тендерни

х 

пропозиці

й 

Кліпси для блокування артеріальних 

судин та аневризм 

33180000-

5 Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних 

функцій організму 

2220 

1000000,00 грн 

(один мільйон грн. 

00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Травень 

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 

Хірургічний шовний матеріал 
33140000-3 

Медичні матеріали 
2220 

300000,00 грн. 

(триста тисяч грн. 

00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Травень 

2018р. 
 

Вироби медичного призначення 

одноразові 

33140000-3 

Медичні матеріали 
2220 

455000,00 грн. 

(чотириста п’ятдесят 

п’ять тисяч грн. 00 

коп.) 

Відкриті 

торги 

Травень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

26.06.201

8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 

для 

участі в 

торгах 

менше 

двох 

тендерни

х 

пропозиці

й) 

Рукавички медичні 
33140000-3 

Медичні матеріали 
2220 

519000,00 грн. 

(п’ятсот 

дев’ятнадцять тисяч 

грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Травень 

2018р. 
 

Лікарські засоби, що діють переважно 

на центральну нервову систему 

(Тіопентал натрію (Thiopental 

sodium); Магнію сульфат (Magnesium 

sulfate)  

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція» 

 

2220 

238100 грн. (двісті 

тридцять вісім тисяч 

сто грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Травень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

15.06.201

8 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 

бюджет-

них 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 

тендерни

х 

пропозиці

й) 

Лікарські засоби, що діють переважно 

на периферичні нейромедіамоторні 

процеси (Неостигмін (Neostigmine); 

Атропін (Atropine); Епінефрин 

(Epinephrine); Допамін (Dopamine)) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

95775,00 грн. 

(дев’яносто п’ять  

тисяч сімсот 

вісімдесят п’ять  грн. 

00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Травень 

2018р. 
 

Лікарські засоби, що діють на 

серцево-судинну систему (Урапідил 

(Urapidil)) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

79500,00 грн. 

(сімдесят дев’ять 

тисяч п’ятсот грн. 00 

коп.) 

Відкриті 

торги 

Травень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

15.06.201

8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 

для 

участі в 

торгах 

менше 

двох 

тендерни

х 
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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 

пропозиці

й) 

Лікарські засоби, що впливають на 

функції різних органів та систем 

(Налоксон (Naloxone); Фенілефрин 

(Phenylephrine); Гідрокортизон 

(Hydrocortisone) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

36100,00 грн. 

(тридцять шість 

тисяч сто грн. 00 

коп.) 

Відкриті 

торги 

Травень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

15.06.201

8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 

для 

участі в 

торгах 

менше 

двох 

тендерни

х 

пропозиці

й) 

Лікарські засоби, що діють на 

серцево-судинну систему 

(Бензогексоній (Hexamethonium 

bromide); Урапідил (Urapidil); 

Нітрогліцерин (Nitroglycerіn)  

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

310700,00 грн. 

(триста десять тисяч 

сімсот грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Травень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

21.06.201

8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 

для 
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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 

участі в 

торгах 

менше 

двох 

тендерни

х 

пропозиці

й) 

Лікарські засоби, що діють на систему 

крові і гемопоез (Етамзилат 

(Etamsylate); Калію хлорид 

(Potassium chloride ); Електроліти в 

комбінації з іншими препаратами 

(Electrolytes in combination with other 

drugs) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

90000,00 грн. 

(дев’яносто  тисяч 

грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Травень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

21.06.201

8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 

для 

участі в 

торгах 

менше 

двох 

тендерни

х 

пропозиці

й) 

Лікарські засоби (Альбумінова 

фракція плазми крові (Albumin)) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

600000,00 грн. 

(шістсот тисяч грн. 

00 коп.)) 

Відкриті 

торги 

Травень 

2018р. 
 

Інфузійні розчини (Желатин (Gelattin 

agents) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

118000,00 грн. (сто 

вісімнадцять тисяч 

грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Травень 

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 

Лікарські засоби, що впливають на 

опорно-руховий апарат 

(Декскетопрофен (Dexketoprofen ) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

60100,00 грн. 

(шістдесят тисяч сто 

грн.00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Травень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

21.06.201

8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 

для 

участі в 

торгах 

менше 

двох 

тендерни

х 

пропозиці

й) 

Лікарські засоби – 5 лотів: 

Лот №1 – Засоби, що діють на 

нервову систему (Прокаїн (Procaine)) 

Лот №2 – Засоби, що діють на травну 

систему і метаболізм (Магній (різні 

солі в комбінації (Magnesium (different 

salts in combination)); Пантопразол 

(Pantoprazole); Платифілін 

(Platyphylline)) 

Лот №3 – Препарати гормонів для 

системного застосування 

(Бетаметазон (Betamethasone); 

Десмопресин (Desmopressin)) 

Лот №4 – Антисептичні засоби 

(Діамантовий зелений (Viride nitens)) 

Лот №5 – Антигістамінні засоби 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

90128,00 грн. 

(дев’яносто тисяч 

сто двадцять вісім 

грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Травень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

21.06.201

8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 

для 

участі в 

торгах 
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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 

(Хлоропірамін (Chloropyramine)) менше 

двох 

тендерни

х 

пропозиці

й) 

Наркотичні та психотропні засоби 

(Натрію оксибутират (Natrii 

oxybutyras)) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

136400 грн. (сто 

тридцять шість тисяч 

чотириста грн. 00 

коп.) 

Відкриті 

торги 

Травень 

2018р. 
 

Наркотичні та психотропні засоби 

(fentanyl (фентаніл), diazepam 

(сибазон), ketamine (кетамін) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

3333000,00 (три 

мільйони триста 

тридцять три тисячі 

грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Червень 

2018р. 
 

Плівки термографічні медичні 

32350000-1 - 

Частини до аудіо- 

та відеообладнання 

2220 

1000000,00 (один 

мільйон грн. 00 

копійок) 

Відкриті 

торги 

Червень 

2018р. 
 

Вироби медичного призначення 

одноразові 

33140000-3 

Медичні матеріали 
2220 

455000,00 грн. 

(чотириста п’ятдесят 

п’ять тисяч грн. 00 

коп.) 

Відкриті 

торги 

Червень 

2018р. 
 

Ремонт, діагностика, профілактика та 

сервісне обслуговування 

рентгенівського мультиспірального 

комп'ютерного томографа Brilliance СТ 

64 

50420000-

5 Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

медичного та 

хірургічного 

обладнання 

2240 

400000,00 грн 

(чотириста тисяч 

грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Червень 

2018р. 
 

Лікарські засоби, що діють переважно 

на центральну нервову систему 

(Тіопентал натрію (Thiopental 

sodium); Магнію сульфат (Magnesium 

sulfate)  

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція» 

 

2220 

238100 грн. (двісті 

тридцять вісім тисяч 

сто грн. 00 коп.) 

Переговорна 

процедура 

липень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

19.07.201

8р. на 

підставі 

абз.3 

частини 4 

ст. 35 

Закону 
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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 

України 

"Про 

публічні 

закупівлі" 

(неможли

вості 

усунення 

порушень

, що 

виникли 

через 

виявлені 

порушенн

я 

законода

вства з 

питань 

закупівел

ь) 

Лікарські засоби, що діють на 

серцево-судинну систему (Урапідил 

(Urapidil)) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

79500,00 грн. 

(сімдесят дев’ять 

тисяч п’ятсот грн. 00 

коп.) 

Переговорна 

процедура 

липень 

2018р. 
 

Лікарські засоби, що впливають на 

функції різних органів та систем 

(Налоксон (Naloxone); Фенілефрин 

(Phenylephrine); Гідрокортизон 

(Hydrocortisone) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

36100,00 грн. 

(тридцять шість 

тисяч сто грн. 00 

коп.) 

Переговорна 

процедура 

липень 

2018р. 
 

Лікарські засоби, що діють на 

серцево-судинну систему (Урапідил 

(Urapidil)   

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

310700,00 грн. 

(триста десять тисяч 

сімсот грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

липень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

29.07.201

8 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 

бюджет-

них коштів) 

Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

закупівлі

» 

(Подання 

для 

участі в 

торгах 

менше 

двох 

тендерни

х 

пропозиці

й) 

Лікарські засоби, що діють на систему 

крові і гемопоез (Етамзилат 

(Etamsylate); Калію хлорид 

(Potassium chloride ); Електроліти в 

комбінації з іншими препаратами 

(Electrolytes in combination with other 

drugs) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

90000,00 грн. 

(дев’яносто  тисяч 

грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

липень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

29.07.201

8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 

для 

участі в 

торгах 

менше 

двох 

тендерни

х 

пропозиці

й) 

Лікарські засоби, що впливають на 

опорно-руховий апарат 

(Декскетопрофен (Dexketoprofen ) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

60100,00 грн. 

(шістдесят тисяч сто 

грн.00 коп.) 

Відкриті 

торги 

липень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

29.07.201

8 р. на 
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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 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 

для 

участі в 

торгах 

менше 

двох 

тендерни

х 

пропозиці

й) 

Лікарські засоби – 5 лотів: 

Лот №1 – Засоби, що діють на 

нервову систему (Прокаїн (Procaine)) 

Лот №2 – Засоби, що діють на травну 

систему і метаболізм (Магній (різні 

солі в комбінації (Magnesium (different 

salts in combination)); Пантопразол 

(Pantoprazole); Платифілін 

(Platyphylline)) 

Лот №3 – Препарати гормонів для 

системного застосування 

(Бетаметазон (Betamethasone); 

Десмопресин (Desmopressin)) 

Лот №4 – Антисептичні засоби 

(Діамантовий зелений (Viride nitens)) 

Лот №5 – Антигістамінні засоби 

(Хлоропірамін (Chloropyramine)) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

 

2220 

90128,00 грн. 

(дев’яносто  тисяч 

сто двадцять вісім 

грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

липень 

2018р. 

Торги 

відмінені 

29.07.201

8 р. на 

підставі 

п. 1 ст.31 

Закону 

України 

«Про 

публічні 

закупівлі

» 

(Подання 

для 

участі в 

торгах 

менше 

двох 

тендерни

х 
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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 

пропозиці

й) 

Рідкий гелій 

24110000-8 

Промислові гази  

 

2220 

600000,00 грн. 

(шістсот тисяч грн. 

00 коп.) 

Відкриті 

торги 

липень 

2018р. 
 

Лікарські засоби, що діють переважно 

на центральну нервову систему 

(Тіопентал натрію (Thiopental 

sodium); Магнію сульфат (Magnesium 

sulfate)  

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція» 

 

2220 

238100,00 грн. 

(двісті тридцять вісім 

тисяч сто грн. 00 

коп.) 

Переговорна 

процедура 

липень 

2018р. 
 

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 

39012000,00 грн. 

(тридцять дев’ять 

мільйонів 

дванадцять тисяч 

грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Липень 2018 

р. 
 

Контрастуючі засоби (Гадобутрол 

(Gadobutrol), Йопромід (Iopromide) 

 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція» 

2220 

200000,00 грн. 

(двісті тисяч грн. 00 

коп.) 

Відкриті 

торги 

Липень 2018 

р. 
 

Шприц-колба високого тиску та лінія 

з’єднувальна для пацієнта 

 

33190000-8 - 

Медичне 

обладнання та 

вироби медичного 

призначення різні 

 

2220 

175000,00 грн. (сто 

сімдесят п’ять 00 

коп. ) 

Відкриті 

торги 

Липень 2018 

р. 
 

Витратні матеріали для проведення 

ендоваскулярних втручань щодо 

діагностики інтрацеребральних 

судинних патологій 

33180000-

5 Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних 

функцій організму 

2220 

1700000,00 грн. 

(один мільйон сімсот 

грн. 00 коп.) 

Відкриті 

торги 

Липень 2018 

р. 
 

Лікарські засоби, що діють на серцево-
судинну систему (Урапідил (Urapidil)   

33600000-6 – 
«Фармацевтична 
продукція»  
 

2220 
167500,00 грн. (сто 
шістдесят сім тисяч 
п’ятсот  грн. 00 коп.) 

Переговорна 
процедура 

серпень 2018р.  

Лікарські засоби, що діють на систему 
крові і гемопоез (Етамзилат (Etamsylate); 

Калію хлорид (Potassium chloride ); 

33600000-6 – 
«Фармацевтична 

продукція»  

2220 
44600,00 грн. (сорок 
чотири  тисячі шістсот 

грн. 00 коп.) 

Переговорна 
процедура 

серпень 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 

Електроліти в комбінації з іншими 
препаратами (Electrolytes in combination 
with other drugs) 
 

 

Лікарські засоби, що впливають на 
опорно-руховий апарат (Декскетопрофен 
(Dexketoprofen ) 

33600000-6 – 
«Фармацевтична 
продукція»  
 

2220 
60700,00 грн. 
(шістдесят тисяч сімсот 
грн.00 коп.) 

Переговорна 
процедура 

серпень 2018р.  

Лікарські засоби, що діють на травну 
систему і метаболізм (Магній (різні солі в 

комбінації (Magnesium (different salts in 
combination)); Пантопразол 
(Pantoprazole); Платифілін (Platyphylline))  

33600000-6 – 
«Фармацевтична 
продукція»  
 

2220 

48200,00 грн. (сорок 

вісім тисяч двісті грн. 
00 коп.) 

Переговорна 
процедура 

серпень 2018р. 

 

 
 

Препарати гормонів для системного 
застосування (Бетаметазон 

(Betamethasone); Десмопресин 
(Desmopressin)) 

33600000-6 – 
«Фармацевтична 

продукція»  
 

2220 
67900,00 грн. 
(шістдесят сім тисяч 
дев’ятсот грн. 00 коп.) 

Переговорна 

процедура 
серпень 2018р.  

Вироби медичного призначення 

одноразові 

33140000-3 Медичні 

матеріали 
2220 

455000,00 грн. 
(чотириста п’ятдесят 

п’ять тисяч грн. 00 
коп.) 

Відкриті торги серпень 2018р.  

 

Затверджений рішенням тендерного комітету від 20 серпня 2018 р. №21/РП. 

 

 

 

В.О.Голови тендерного  комітету     _______________  Робак О.П. 

         (підпис)  (прізвище, ініціали) 

 

Секретар тендерного комітету     ________________   Кліщевська А.В. 

          (підпис)   (прізвище, ініціали)  

                


