
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  
22.03.2016  N 490 

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2020 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 

Антибактеріальні лікарські засоби 

(цефтріаксон (сеftriaxone), 

цефтазидим (ceftazidime), 

колістиметат натрію (colistimethatum 

natricum), іміпенем/циластатин 

(Imipenem and cilastatin), лінезолід 

(linezolid), меропенем (meropenem), 

цефепім (cefepime), амікацин 

(amikacin), левофлоксацин 

(levofloxacin), флуконазол 

(fluconazole)) 

33600000-6  

Фармацевтична 

продукція  

 

2220 

8350000,00 грн. 

(вісім мільйонів 

триста п’ятдесят  

тисяч грн. 00 коп.) 

Відкриті торги 
грудень 

2019р. 

 

 

Послуги з прання медичної білизни 

9831000-9 Послуги з 

прання і сухого 

чищення 

2240 

600000,00 грн. 

(шістсот тисяч грн. 

00 коп.) 

Відкриті торги 
грудень 

2019р. 

 

 

Послуги з вивезення твердих 

побутових відходів (ТПВ) 

90510000-5 Утилізація 

сміття та поводження зі 

сміттям 

2240 

306000,00 грн. 

(триста шість тисяч 

грн. 00 коп. 

 

Відкриті торги 
грудень 

2019р. 
 

Наркотичні та психотропні засоби 

(fentanyl (фентаніл), diazepam 

(сибазон), ketamine (кетамін))  

33600000-

6  Фармацевтична 

продукція 

2220 

2600000,00 грн. 

(два мільйони 

шістсот  тисяч грн. 

00 коп.) 

Відкриті торги 
Грудень 

2019р. 
 

Наркотичні та психотропні засоби 

(Натрію оксибутират (Sodium 

oxybate)) 

33600000-6 – 

«Фармацевтична 

продукція»  

2220 

58000,00 грн. 

(п’ятдесят вісім 

тисяч грн. 00 коп.) 

Відкриті торги 
Грудень 

2019р. 

 

 

 

Нейротропні лікарські засоби для 

проведення анестезії: Лот№1 Засоби, 

що діють на нервову 

систему(бупівакаїн (bupivacaine), 

пропофол (propofol)), Лот №2 Засоби, 

33600000-

6  Фармацевтична 

продукція 

2220 

2070000,00 грн. 

(два мільйони 

сімдесят тисяч грн. 

00 коп) 

Відкриті торги 
Грудень 

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 

що діють на опорно-руховий апарат 

(атракуріум (atracurium), дитилін 

(suxamethonium) 

Інфузійні розчини (Глюкози 

моногідрат (Glucose); Калію хлорид 

(Potassium chloride); Натрію хлорид 

(Sodium chloride); Натрію 

гідрокарбонат (sodium bіcarbonate); 

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 

2000000,00 грн. 

(два мільйони грн. 

00 коп) 

Відкриті торги 
Грудень  

2019р. 
 

Затверджений рішенням тендерного комітету від 21 грудня 2019 р. №2/РП. 
 

Голова тендерного  комітету  ________________   Робак О.П. 
      

Секретар тендерного комітету     ________________    Кліщевська А.В. 


