РІЧНИЙ ПЛАН здійснення процедур закупівель на 2016р.
Державний вищий навчальний заклад "Івано-Франківський національний медичний університет"
код ЄДРПОУ 02010758
Конкретна назва предмета закупівлі

Валюта

Очікувана вартість
закупівлі

Реконструкція частини горищного приміщення
стоматологічного корпусу Івано-Франківського
національного медичного університету під дахову
котельню по вул. Грушевського 2, в м. Івано-Франківську

UAH

1999976.40

Природний газ

UAH

1204491.74

Комп`ютерне обладнання

UAH

Примітки

Рік

Тип процедур

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Код ДК 021:2015(CPV)

Код ДК (ДКПП / ДК003 / ДК015 / ДК018)

2017

відкриті торги

Грудень 2016

45000000-7 Будівельні роботи

000 Не визначено
3142 Реконструкція та реставрація інших об’єктів

Природний газ: лот №1 - природний газ,
гуртожитки ІФНМУ; лот № 2 - природний газ,
навчальні корпуси ІФНМУ; лот № 3 природний
газ- навчально-виробнича база ІФНМУ м.
Яремче Івано-Франківської області.

2017

відкриті торги

Грудень 2016

09123000-7 Природний газ

06.20.1 "Газ природний, скраплений або в газоподібному стані"
2274 Оплата природного газу

700000.00

Комп`ютерне обладнання

2017

відкриті торги

Грудень 2016

Паливо (Бензин А-92, Бензин А-95, Дизельне
паливо)

2017

відкриті торги

Листопад 2016

Паливо

UAH

450000.00

Набір стартових імплантів (система дентальних імплантів)

UAH

30000.00

2016 переговорна процедура

Листопад 2016

Набір стартових імплантів (система дентальних імплантів)

UAH

30000.00

2016

відкриті торги

Листопад 2016

деревностружкова плита

UAH

130000.00

деревостружкова плита

2016

відкриті торги

Листопад 2016

Металоплпстикові вікна та двері

UAH

270000.00

Металоплпстикові вікна та двері

2016

відкриті торги

Листопад 2016

Лот 1 -стоматологічна установка;
лот 2- набір стартових імплантів;

UAH

410000.00

2016

відкриті торги

Вересень 2016

Система для рентгенологічних досліджень

UAH

2000000.00

2016

відкриті торги

Вересень 2016

26.20.1 "Машини обчислювальні, частини та приладдя до них"
85111000-0 Комп’ютерне обладнання та приладдя 2210 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового
19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні
09130000-9 Паливо
2210 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар
32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та
33126000-9 Стоматологічні прилади
стоматологічні
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового
32.50.1 "Інструменти і прилади медичні, хірургічні та
33126000-9 Стоматологічні прилади
стоматологічні"
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового
16.21.1 "Фанера клеєна, фанеровані панелі й подібні вироби з
44191300-8 Деревностружкові плити шаруватої деревини; плити деревностружкові й подібні плити з
деревини чи з інших здерев’янілих матеріалів"
22.23.1 "Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви
44221000-5 Вікна, двері та супутні вироби
на підлогу, тверді, не пластикові"
2210 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар
32.50.1 "Інструменти і прилади медичні, хірургічні та
33126000-9 Стоматологічні прилади
стоматологічні"
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового
26.60.1 Устатковання радіологічне, електромедичне та
15800000-6 Послуги лікувальних закладів
електротерапевтичне устатковання
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового

