РІЧНИЙ ПЛАН здійснення процедур закупівель на 2017р.
Державний вищий навчальний заклад "Івано-Франківський національний медичний університет"
код ЄДРПОУ 02010758
Конкретна назва предмета закупівлі

Валюта

Очікувана
вартість
закупівлі

Примітки

Рік

Бензин А - 92; Бензин А - 95; Дизельне паливо - для забезпечення навчально-наукововиробничої діяльності Замовника на 2018 р.;

UAH

830000.00

Бензин А - 92 : 14000 л.; Бензин А - 95 : 4500 л; Дизельне паливо : 9000 л. - для
забезпечення навчально-науково-виробничої діяльності Замовника на 2018 р.;

2017

відкриті торги

Грудень 2017

2017

переговорна
процедура

Грудень 2017

Орієнтовний
закупівлі
Тип
процедур початок проведення процедуриКод
ДК 021:2015(CPV)

09130000-9 Нафта і дистиляти

Код ДК (ДКПП / ДК003 / ДК015 / ДК018)
2210 Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

Автономні ультразвукові скейлери, мікромотори зуботехнічні, наконечники турбінні,
бори твердосплавні, ендодонтичні інструменти, зонди стоматологічні,
каналонаповнювачі, фото-полімерні безпровідні лампи, рукавиці стоматологічні, голки
карпульні, дзеркала стоматологічні, шприци, набори матриць та інші стоматологічні та
вузькоспеціалізовані інструменти та прилади для стоматологічного факультету ДВНЗ
ІФНМУ;

UAH

330000.00

Автономні ультразвукові скейлери, мікромотори зуботехнічні, наконечники турбінні,
бори твердосплавні, ендодонтичні інструменти, зонди стоматологічні,
каналонаповнювачі, фото-полімерні безпровідні лампи, рукавиці стоматологічні,
голки карпульні, дзеркала стоматологічні, шприци, набори матриць та інші
стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади для стоматологічного
факультету ДВНЗ ІФНМУ ( Уповноваженим органом двічі відмінено процедури
відкритих торгів з підстав подання менше двох тендерних пропозицій);

Фармацевтична продукція – анестетичні засоби для стоматологічного факультету ДВНЗ
ІФНМУ;

UAH

60000.00

Фармацевтична продукція – анестетичні засоби для стоматологічного факультету
ДВНЗ ІФНМУ ( Уповноваженим органом процедури відкритих торгів двічі відмінено з
підстав подання менше двох тендерних пропозицій);

2017

переговорна
процедура

Грудень 2017

33600000-6 Фармацевтична
продукція

2210 Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

Плитка керамічна для об’єктів інфраструктури ДВНЗ ІФНМУ;

UAH

36000.00

Плитка керамічна для об’єктів інфраструктури ДВНЗ ІФНМУ;

2017

переговорна
процедура

Грудень 2017

44110000-4 Конструкційні
матеріали

2210 Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

Альгінатні та силіконові відбиткові матеріали, матеріали для пломбування кореневих
каналів світлої полімеризації, склоіномерні цементи, реставраційні композитні
матеріали, віск моделювальний, шовні матеріали, лак стоматологічний ізоляційний,
рідкі фотополімери, пластмаси гарячої полімеризації, бинти медичні та інші медичні
матеріали для стоматологічного факультету ДВНЗ ІФНМУ ( оголошені повторно );

UAH

285000.00

Альгінатні та силіконові відбиткові матеріали, матеріали для пломбування кореневих
каналів світлої полімеризації, склоіномерні цементи, реставраційні композитні
матеріали, віск моделювальний, шовні матеріали, лак стоматологічний ізоляційний,
рідкі фотополімери, пластмаси гарячої полімеризації, бинти медичні та інші медичні
матеріали для стоматологічного факультету ДВНЗ ІФНМУ (оголошені повторно);

2017

відкриті торги

Листопад 2017

33140000-3 Медичні матеріали

2210 Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

2017

відкриті торги

Листопад 2017

2210 Предмети,матеріали,обладнання та
33130000-0 Стоматологічні та
інвентар
вузькоспеціалізовані інструменти
3110 Придбання обладнання і предметів
та прилади
довгострокового користування

Автономні ультразвукові скейлери, мікромотори зуботехнічні, наконечники турбінні,
бори твердосплавні, ендодонтичні інструменти, зонди стоматологічні,
каналонаповнювачі, фото-полімерні безпровідні лампи, рукавиці стоматологічні, голки
карпульні, дзеркала стоматологічні, шприци, набори матриць та інші стоматологічні та
вузькоспеціалізовані інструменти та прилади для стоматологічного факультету ДВНЗ
ІФНМУ;

UAH

330000.00

Автономні ультразвукові скейлери, мікромотори зуботехнічні, наконечники турбінні,
бори твердосплавні, ендодонтичні інструменти, зонди стоматологічні,
каналонаповнювачі, фото-полімерні безпровідні лампи, рукавиці стоматологічні,
голки карпульні, дзеркала стоматологічні, шприци, набори матриць та інші
стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади для стоматологічного
факультету ДВНЗ ІФНМУ (оголошується повторно);

Фармацевтична продукція – анестетичні засоби для стоматологічного факультету ДВНЗ
ІФНМУ;

UAH

60000.00

Фармацевтична продукція – анестетичні засоби для стоматологічного факультету
ДВНЗ ІФНМУ ( оголошується повторно);

2017

відкриті торги

Листопад 2017

Стоматологічні пристрої з подвійною системою трьохвимірної обтурації кореневих
каналів - Endo Master Obturation device Meta Biomed- виробництва компанії EendQ
Master, республіка Корея (або еквівалент) для кафедри терапевтичної стоматології
ДВНЗ ІФНМУ;

UAH

90000.00

Стоматологічні пристрої з подвійною системою трьохвимірної обтурації кореневих
каналів - Endo Master Obturation device Meta Biomed- виробництва компанії EendQ
Master, республіка Корея (або еквівалент) для кафедри терапевтичної стоматології
ДВНЗ ІФНМУ;

2017

переговорна
процедура

Листопад 2017

33130000-0 Стоматологічні та
3110 Придбання обладнання і предметів
вузькоспеціалізовані інструменти
довгострокового користування
та прилади

Стоматологічна установка

UAH

420000.00

2017

відкриті торги

Листопад 2017

33190000-8 Медичне обладнання
3110 Придбання обладнання і предметів
та вироби медичного
довгострокового користування
призначення різні

Автоматичний біохімічний аналізатор

UAH

910000.00

2017

відкриті торги

Листопад 2017

38430000-8 Детектори та
аналізатори

3110 Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

285000.00

Альгінатні та силіконові відбиткові матеріали, матеріали для пломбування кореневих
каналів світлої полімеризації, склоіномерні цементи, реставраційні композитні
матеріали, віск моделювальний, шовні матеріали, лак стоматологічний ізоляційний,
рідкі фотополімери, пластмаси гарячої полімеризації, бинти медичні та інші медичні
матеріали
для
стоматологічного факультету ДВНЗ ІФНМУ

2017

відкриті торги

Листопад 2017

33140000-3 Медичні матеріали

2210 Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

2017

відкриті торги

Листопад 2017

Альгінатні та силіконові відбиткові матеріали, матеріали для пломбування кореневих
каналів світлої полімеризації, склоіномерні цементи, реставраційні композитні
матеріали, віск моделювальний, шовні матеріали, лак стоматологічний ізоляційний,
рідкі фотополімери, пластмаси гарячої полімеризації, бинти медичні та інші медичні
матеріали
для
стоматологічного факультету ДВНЗ ІФНМУ

UAH

2210 Предмети,матеріали,обладнання та
33130000-0 Стоматологічні та
інвентар
вузькоспеціалізовані інструменти
3110 Придбання обладнання і предметів
та прилади
довгострокового користування

33600000-6 Фармацевтична
продукція

2210 Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

Автономні ультразвукові скейлери, мікромотори зуботехнічні, наконечники турбінні,
бори твердосплавні, ендодонтичні інструменти, зонди стоматологічні,
каналонаповнювачі, фото-полімерні безпровідні лампи, рукавиці стоматологічні, голки
карпульні, дзеркала стоматологічні, шприци, набори матриць та інші стоматологічні та
вузькоспеціалізовані інструменти та прилади для стоматологічного факультету ДВНЗ
ІФНМУ;

UAH

330000.00

Автономні ультразвукові скейлери, мікромотори зуботехнічні, наконечники турбінні,
бори твердосплавні, ендодонтичні інструменти, зонди стоматологічні,
каналонаповнювачі, фото-полімерні безпровідні лампи, рукавиці стоматологічні,
голки карпульні, дзеркала стоматологічні, шприци, набори матриць та інші
стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади для стоматологічного
факультету ДВНЗ ІФНМУ;

Фармацевтична продукція – анестетичні засоби для
стоматологічного факультету ДВНЗ ІФНМУ;

UAH

60000.00

Фармацевтична продукція – анестетичні засоби для
стоматологічного факультету ДВНЗ ІФНМУ;

2017

відкриті торги

Жовтень 2017

33600000-6 Фармацевтична
продукція

2210 Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

Автоматичний гематологічний аналізатор ( 20 параметрів)

UAH

170000.00

Автоматичний гематологічний аналізатор ( 20 параметрів) згідно технічного завдання

2017

відкриті торги

Жовтень 2017

38430000-8 Детектори та
аналізатори

3110 Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

2210 Предмети,матеріали,обладнання та
33130000-0 Стоматологічні та
інвентар
вузькоспеціалізовані інструменти
3110 Придбання обладнання і предметів
та прилади
довгострокового користування

Плитка керамічна для об’єктів інфраструктури ДВНЗ ІФНМУ;

UAH

36000.00

Плитка керамічна для об’єктів інфраструктури ДВНЗ ІФНМУ ;

2017

відкриті торги

Жовтень 2017

44110000-4 Конструкційні
матеріали

2210 Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

Металопластикові вікна та двері для об’єктів інфраструктури ДВНЗ ІФНМУ: Центру
стоматології та гуртожитку № 3 ;

UAH

222000.00

Металопластикові вікна та двері для об’єктів інфраструктури ДВНЗ ІФНМУ: Центру
стоматології та гуртожитку № 3;

2017

відкриті торги

Жовтень 2017

44220000-8 Столярні вироби

3110 Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування
2210 Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

Підручники для поповнення бібліотечного фонду 3 лоти:
лот №1 - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 7 найменування;
лот №2 - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 3 найменування;
лот №3 - підручники для поповнення бібліотечного фонду - 2 найменування;

UAH

125500.00

2017

відкриті торги

Жовтень 2017

22110000-4 Друковані книги

3110 Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

Природний газ для навчально-виробничої бази ДВНЗ ІФНМУ ( Івано-Франківська
обл. м. Яремче, вул. Свободи, 367/17 )

UAH

113000.00

Природний газ для навчально-виробничої бази ДВНЗ ІФНМУ ( Івано-Франківська
обл. м. Яремче, вул. Свободи, 367/17)

2017

відкриті торги

Жовтень 2017

09120000-6 Газове паливо

2210 Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

Стоматологічні пристрої з подвійною системою трьохвимірної обтурації кореневих
каналів- Endo Master Obturation device Meta Biomed - виробництва компанії EendQ
Master, республіка Корея ( або еквівалент ) для кафедри терапевтичної стоматології
ДВНЗ ІФНМУ

UAH

90000.00

Стоматологічні пристрої з подвійною системою трьохвимірної обтурації кореневих
каналів- Endo Master Obturation device Meta Biomed - виробництва компанії EendQ
Master, республіка Корея ( або еквівалент ) для кафедри терапевтичної стоматології
ДВНЗ ІФНМУ

2017

переговорна
процедура

Жовтень 2017

Покриття для підлоги : лінолеум напівкомерційний;

UAH

128000.00

Покриття для підлоги : лінолеум напівкомерційний;

2017

відкриті торги

Вересень 2017

44110000-4 Конструкційні
матеріали

2210 Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

Комп’ютерне обладнання- 4 лоти
1 лот –комп’ютерне обладнання - 3 найменуваня;
2 лот- комп’ютерне обладнання - 2 найменування;
3 лот- комп’ютерне обладнання - 4 найменування;
4 лот- комп’ютерне обладнання - 4 найменування;

UAH

730000.00

Комп’ютерне обладнання- 4 лоти
1 лот –комп’ютерне обладнання - 3 найменуваня;
2 лот- комп’ютерне обладнання - 2 найменування;
3 лот- комп’ютерне обладнання - 4 найменування;
4 лот- комп’ютерне обладнання - 4 найменування;

2017

відкриті торги

Вересень 2017

30200000-1 Комп’ютерне
обладнання та приладдя

3110 Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування
2210 Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

Альгінатні та силіконові відбиткові матеріали, матеріали для пломбування кореневих
каналів світлої полімеризації, склоіномерні цементи, реставраційні композитні
матеріали, віск моделювальний, шовні матеріали, лак стоматологічний ізоляційний,
рідкі фотополімери, пластмаси гарячої полімеризації та інші медичні матеріали для
стоматологічного факультету ДВНЗ ІФНМУ;

UAH

277000.00

Альгінатні та силіконові відбиткові матеріали, матеріали для пломбування кореневих
каналів світлої полімеризації, склоіномерні цементи, реставраційні композитні
матеріали, віск моделювальний, шовні матеріали, лак стоматологічний ізоляційний,
рідкі фотополімери, пластмаси гарячої полімеризації та інші медичні матеріали для
стоматологічного факультету ДВНЗ ІФНМУ;

2017

переговорна
процедура

Вересень 2017

33140000-3 Медичні матеріали

2210 Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

277000.00

Альгінатні та силіконові відбиткові матеріали, матеріали для пломбування кореневих
каналів світлої полімеризації, склоіномерні цементи, реставраційні композитні
матеріали, віск моделювальний, шовні матеріали, лак стоматологічний ізоляційний,
рідкі фотополімери, пластмаси гарячої полімеризації та інші медичні матеріали
для стоматологічного факультету ДВНЗ ІФНМУ;

2017

відкриті торги

Серпень 2017

33140000-3 Медичні матеріали

2210 Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

Автономні ультразвукові скейлери, мікромотори зуботехнічні, наконечники турбінні,
бори твердосплавні, ендодонтичні інструменти, зонди стоматологічні,
каналонаповнювачі, фото- полімерні безпровідні лампи, рукавиці стоматологічні,
голки карпульні, дзеркала стоматологічні, шприци, набори матриць та інші
стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади для стоматологічного
факультету ДВНЗ ІФНМУ;

2017

відкриті торги

Липень 2017

2017

відкриті торги

Липень 2017

Альгінатні та силіконові відбиткові матеріали, матеріали для пломбування кореневих
каналів світлої полімеризації, склоіномерні цементи, реставраційні композитні
матеріали, віск моделювальний, шовні матеріали, лак стоматологічний ізоляційний,
рідкі фотополімери, пластмаси гарячої полімеризації та інші медичні матеріали
для стоматологічного факультету ДВНЗ ІФНМУ;

UAH

33130000-0 Стоматологічні та
3110 Придбання обладнання і предметів
вузькоспеціалізовані інструменти
довгострокового користування
та прилади

Автономні ультразвукові скейлери, мікромотори зуботехнічні, наконечники турбінні,
бори твердосплавні, ендодонтичні інструменти, зонди стоматологічні,
каналонаповнювачі, фото- полімерні безпровідні лампи, рукавиці стоматологічні,
голки карпульні, дзеркала стоматологічні, шприци, набори матриць та інші
стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади для стоматологічного
факультету ДВНЗ ІФНМУ;

UAH

365000.00

Підручники для поповнення бібліотечного фонду - 4 лоти:
1 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду -39 найменувань;
2 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду -30 найменувань;
3 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду -1 найменування;
4 лот - підручники для поповнення бібліотечного фонду -1 найменування;

UAH

556000.00

Стоматологічні пристрої з подвійною системою трьохвимірної обтурації кореневих
каналів - Endo Master Obturation device Meta Biomed - виробництва компанії EendQ
Master, республіка Корея (або еквівалент) для кафедри терапевтичної стоматології
ДВНЗ ІФНМУ;

UAH

90000.00

Стоматологічні пристрої з подвійною системою трьохвимірної обтурації кореневих
каналів - Endo Master Obturation device Meta Biomed виробництва компанії EendQ
Master, республіка Корея (або еквівалент) для кафедри терапевтичної стоматології
ДВНЗ ІФНМУ ;

2017

відкриті торги

Липень 2017

33130000-0 Стоматологічні та
3110 Придбання обладнання і предметів
вузькоспеціалізовані інструменти
довгострокового користування
та прилади

Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади для Центру
стоматології клініки ДВНЗ ІФНМУ;

UAH

73000.00

Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади для Центру
стоматології клініки ДВНЗ ІФНМУ;

2017

переговорна
процедура

Липень 2017

33130000-0 Стоматологічні та
2220 Медикаменти та перев’язувальні
вузькоспеціалізовані інструменти
матеріали
та прилади

Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади для Центру
стоматології клініки ДВНЗ ІФНМУ: бори стоматологічні алмазні, диски стоматологічні
алмазні, фрези стоматологічні твердосплавні;

UAH

76500.00

Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади для Центру
стоматології клініки ДВНЗ ІФНМУ: бори стоматологічні алмазні, диски стоматологічні
алмазні, фрези стоматологічні твердосплавні;

2017

переговорна
процедура

Червень 2017

33130000-0 Стоматологічні та
2220 Медикаменти та перев’язувальні
вузькоспеціалізовані інструменти
матеріали
та прилади

Медичні матеріали для Центру стоматології клініки ДВНЗ ІФНМУ- керамічна маса,
пакувальна маса, зуботехнічний гіпс, самотвердіюча пластмаса, зуботехнічний сплав;

UAH

155000.00

Медичні матеріали для Центру стоматології клініки ДВНЗ ІФНМУ- керамічна маса,
пакувальна маса, зуботехнічний гіпс, самотвердіюча пластмаса, зуботехнічний сплав;

2017

переговорна
процедура

Червень 2017

2210 Предмети,матеріали,обладнання та
33130000-0 Стоматологічні та
інвентар
вузькоспеціалізовані інструменти
3110 Придбання обладнання і предметів
та прилади
довгострокового користування

22110000-4 Друковані книги

33140000-3 Медичні матеріали

3110 Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

2220 Медикаменти та перев’язувальні
матеріали

Медичні матеріали для центру клінічної медицини клініки ДВНЗ ІФНМУ- (шприци,
медичні маски,системи ПР, лейкопластирі,набори гінекологічні,медична вата, бинти
нестерильні та інші перев"язувальні матеріали );

UAH

137000.00

Медичні матеріали для центру клінічної медицини клініки ДВНЗ ІФНМУ- (шприци,
медичні маски, системи ПР, лейкопластирі, набори гінекологічні, медична вата,
бинти нестерильні та інші перев"язувальні матеріали );

2017

відкриті торги

Червень 2017

Стматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади для навчальних та
виробничих цілей Центру стоматології клініки ДВНЗ ІФНМУ;

UAH

73000.00

Стматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади для навчальних та
виробничих цілей Центру стоматології клініки ДВНЗ ІФНМУ;

2017

відкриті торги

Червень 2017

Деревостружкова плита, ламінована, глянцева, колір - білий;

UAH

45500.00

Деревостружкова плита, ламінована, глянцева, колір - білий;

2017

переговорна
процедура

Травень 2017

Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади для навчальних та
виробничих цілей Центру стоматології клініки ДВНЗ ІФНМУ: бори стоматологічні
алмазні, диски стоматологічні алмазні, фрези стоматологічні твердосплавні;

UAH

76500.00

Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади для навчальних та
виробничих цілей Центру стоматології клініки ДВНЗ ІФНМУ: бори стоматологічні
алмазні, диски стоматологічні алмазні, фрези стоматологічні твердосплавні;

2017

відкриті торги

Травень 2017

Медичні матеріали для навчальних та виробничих цілей Центру стоматології клініки
ДВНЗ ІФНМУ- керамічна маса, пакувальна маса, зуботехнічний гіпс, самотвердіюча
пластмаса, зуботехнічний сплав;

UAH

155000.00

Медичні матеріали для навчальних та виробничих цілей Центру стоматології клініки
ДВНЗ ІФНМУ- керамічна маса, пакувальна маса, зуботехнічний гіпс, самотвердіюча
пластмаса, зуботехнічний сплав;

2017

відкриті торги

Травень 2017

Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади для навчальних та
виробничих цілей Центру стоматології клініки ДВНЗ ІФНМУ;

UAH

60000.00

Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади для навчальних та
виробничих цілей Центру стоматології клініки ДВНЗ ІФНМУ;

2017

відкриті торги

Травень 2017

Медичні матеріали для навчальних та виробничих цілей Центру стоматології клініки
ДВНЗ ІФНМУ;

UAH

150000.00

Медичні матеріали для навчальних та виробничих цілей Центру стоматології клініки
ДВНЗ ІФНМУ;

2017

переговорна
процедура

Травень 2017

Система ПЛР у реальному часі СFХ96 Touch Bio Rad (або еквівалент)

UAH

820000.00

2017

відкриті торги

Травень 2017

Фармацевтична продукція - лікарські засоби для Центру стоматології клініки ДВНЗ
ІФНМУ;

UAH

50000.00

Фармацевтична продукція - лікарські засоби для Центру стоматології клініки ДВНЗ
ІФНМУ;

2017

Медичні матеріали для Центру клінічної медицини клініки ДВНЗ ІФНМУ ;

UAH

255000.00

Медичні матеріали для Центру клінічної медицини клініки ДВНЗ ІФНМУ;

2017

Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади

UAH

220000.00

Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади

2017

відкриті торги

Березень 2017

Автоматизований термоінжекційний пристрій для виготовлення термопластичних
(гнучких, нейлонових, акрилових, безмономірних) протезів та безметалових
бюгельних конструкцій шляхом лиття;

UAH

175000.00

Автоматизований термоінжекційний пристрій для виготовлення термопластичних
(гнучких, нейлонових, акрилових, безмономірних) протезів та безметалових
бюгельних конструкцій шляхом лиття;

2017

відкриті торги

Травень 2017

Медичні матеріали для аптеки № 1 ДВНЗ ІФНМУ;

UAH

160000.00

Медичні матеріали для аптеки № 1 ДВНЗ ІФНМУ;

2017

відкриті торги

Травень 2017

Фармацевтична продукція - Лікарські засоби;

UAH

838000.00

Фармацевтична продукція - Лікарські засоби;

2017

переговорна
процедура

Квітень 2017

33600000-6 Фармацевтична
продукція

2210 Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

Медичні матеріали;

UAH

430000.00

Медичні матеріали;

2017

переговорна
процедура

Квітень 2017

33140000-3 Медичні матеріали

2210 Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

Медичні матеріали

UAH

150000.00

Медичні матеріали для центру стоматології клініки ІФНМУ;

2017

відкриті торги

Квітень 2017

33140000-3 Медичні матеріали

переговорна
процедура
переговорна
процедура

33140000-3 Медичні матеріали

2220 Медикаменти та перев’язувальні
матеріали

33130000-0 Стоматологічні та
2220 Медикаменти та перев’язувальні
вузькоспеціалізовані інструменти
матеріали
та прилади
44190000-8 Конструкційні
матеріали різні

2210 Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар

2220 Медикаменти та перев’язувальні
33130000-0 Стоматологічні та
матеріали
вузькоспеціалізовані інструменти
2210 Предмети,матеріали,обладнання та
та прилади
інвентар
2210 Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар
33140000-3 Медичні матеріали
2220 Медикаменти та перев’язувальні
матеріали
2220 Медикаменти та перев’язувальні
33130000-0 Стоматологічні та
матеріали
вузькоспеціалізовані інструменти
2210 Предмети,матеріали,обладнання та
та прилади
інвентар

33140000-3 Медичні матеріали

2210 Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар
2220 Медикаменти та перев’язувальні
матеріали

38950000-9 Обладнання для
3110 Придбання обладнання і предметів
полімеразної ланцюгової реакції довгострокового користування

Травень 2017

33600000-6 Фармацевтична
продукція

Травень 2017

33140000-3 Медичні матеріали

2220 Медикаменти та перев’язувальні
матеріали
2220 Медикаменти та перев’язувальні
матеріали

2210 Предмети,матеріали,обладнання та
33130000-0 Стоматологічні та
інвентар
вузькоспеціалізовані інструменти
3110 Придбання обладнання і предметів
та прилади
довгострокового користування
33130000-0 Стоматологічні та
3110 Придбання обладнання і предметів
вузькоспеціалізовані інструменти
довгострокового користування
та прилади
2220 Медикаменти та перев’язувальні
33140000-3 Медичні матеріали
матеріали

Фармацевтична продукція - Лікарські засоби;

UAH

50000.00

Фармацевтична продукція - Лікарські засоби;

2017

відкриті торги

Квітень 2017

33600000-6 Фармацевтична
продукція

Деревостружкова плита ламінована, глянцева, колір - білий;

UAH

45500.00

Деревостружкова плита ламінована, глянцева, колір-білий;

2017

відкриті торги

Квітень 2017

44190000-8 Конструкційні
матеріали різні

Медичні матеріали для Центру клінічної медицини клініки ІФНМУ

UAH

255000.00

Медичні матеріали - для Центру клінічної медицини клініки ІФНМУ

2017

відкриті торги

Березень 2017

33140000-3 Медичні матеріали

Водопостачання для навчально-рекреаційної бази " Арніка" ІФНМУ м. Яремча

UAH

25500.00

Водопостачання для навчально-рекреаційної бази " Арніка" ІФНМУ м. Яремча

2017

переговорна
процедура скорочена

Лютий 2017

65110000-7 Розподіл води

Фармацевтична продукція: лікарські засоби; медичні розчини.

UAH

220000.00

Фармацевтична продукція: лікарські засоби; медичні розчини.

2017

відкриті торги

Березень 2017

Багаторежимний фотометр

UAH

835000.00

2017

відкриті торги

Березень 2017

Фармацевтична продукція ( Лікарські засоби )

UAH

838000.00

Фармацевтична продукція ( Лікарські засоби )

2017

відкриті торги

Березень 2017

Медичні матеріали

UAH

430000.00

Медичні матеріали

2017

відкриті торги

Березень 2017

33600000-6 Фармацевтична
продукція
38420000-5 Прилади для
вимірювання витрати, рівня та
тиску рідин і газів
33600000-6 Фармацевтична
продукція
33140000-3 Медичні матеріали

2220 Медикаменти та перев’язувальні
матеріали
2220 Медикаменти та перев’язувальні
матеріали
2210 Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар
2220 Медикаменти та перев’язувальні
матеріали
2272 Оплата водопостачання та
водовідведення
2220 Медикаменти та перев’язувальні
матеріали
3110 Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування
2220 Медикаменти та перев’язувальні
матеріали
2220 Медикаменти та перев’язувальні
матеріали

Постачання електричної енергії

UAH

4200980.00

Постачання електричної енергії

2017

переговорна
процедура скорочена

Лютий 2017

09310000-5 Електрична енергія

2017

переговорна
процедура

Лютий 2017

09320000-8 Пара, гаряча вода та
2271 Оплата теплопостачання
пов’язана продукція
90430000-0 Послуги з відведення 2272 Оплата водопостачання та
стічних вод
водовідведення

2273 Оплата електроенергії

Постачання пари та гарячої води трубопроводами для навчальних корпусів та
гуртожитків ІФНМУ

UAH

5739631.00

Постачання пари та гарячої води трубопроводами для навчальних корпусів та
гуртожитків ІФНМУ

Водовідведення для навчальних корпусів і гуртожитків ІФНМУ

UAH

517980.00

Водовідведення для навчальних корпусів і гуртожитків ІФНМУ

2017

переговорна
процедура скорочена

Лютий 2017

Водопостачання для навчальних корпусів та гуртожитків ІФНМУ

UAH

328880.00

Водопостачання для навчальних корпусів та гуртожитків ІФНМУ

2017

переговорна
процедура скорочена

Лютий 2017

65110000-7 Розподіл води

2272 Оплата водопостачання та
водовідведення

Деревностружкова плита

UAH

400000.00

Деревностружкова плита

2017

відкриті торги

Лютий 2017

44190000-8 Конструкційні
матеріали різні

2240 Оплата послуг (крім комунальних)

Лютий 2017

Постачання пари та гарячої води трубопроводами для навчальних корпусів ІФНМУ

UAH

3401769.44

Постачання пари та гарячої води трубопроводами для навчальних корпусів ІФНМУ

2017

переговорна
процедура скорочена

М"ясо: Лот № 1- М"ясо свійської птиці; лот № 2 - М"ясо яловичине і м"ясо свинини

UAH

771366.00

М"ясо: Лот № 1- М"ясо свійської птиці; лот № 2 - М"ясо яловичине і м"ясо свинини

2017

відкриті торги

Лютий 2017

15110000-2 М’ясо

Природний газ: 1 лот - природний газ - гуртожитки ІФНМУ; 2 лот - природний газ навчальні корпуси ІФНМУ; 3 лот - природний газ - навчально-виробнича база м.
Яремче ІФНМУ

2017

переговорна
процедура

Лютий 2017

09120000-6 Газове паливо

2274 Оплата природного газу

2017

переговорна
процедура

Січень 2017

30200000-1 Комп’ютерне
обладнання та приладдя

2210 Предмети,матеріали,обладнання та
інвентар
3110 Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

2017

відкриті торги

Січень 2017

2017

переговорна
процедура

Січень 2017

Природний газ

UAH

1063583.45

Комп'ютерне обладнання

UAH

700000.00

Папір для друку

UAH

280000.00

Послуги з встановлення відповідності якості підготовки студентів та інтернів,
відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти, шляхом підготовки і проведення
тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для студентів та інтернів.

UAH

663354.12

Папір для друку

09320000-8 Пара, гаряча вода та
2271 Оплата теплопостачання
пов’язана продукція
2230 Продукти харчування

30190000-7 Офісне устаткування 2210 Предмети,матеріали,обладнання та
та приладдя різне
інвентар
80400000-8 Послуги у сфері освіти
для дорослих та інші освітні
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
послуги

