
Конкретна назва предмета закупівлі Валюта
Очікувана вартість 

закупівлі
Примітки Рік Тип процедурОрієнтовний початок проведення процедури закупівліКод ДК 021:2015(CPV)

Код ДК (ДКПП / ДК003 / ДК015 / 

ДК018)

Лабораторні реактиви та розхідні матеріали (для лабораторій ДВНЗ ІФНМУ на 2019 р. - відкриті 

торги оголошено повторно
UAH 220 000,00

Лабораторні реактиви та розхідні матеріали (для лабораторій ДВНЗ ІФНМУ на 2019 р.) -  відкриті торги оголошено 

повторно;

Обсяг закупівлі- 69 одиниць найменувань

2019 Відкриті торги Березень 2019
33690000-3 Лікарські 

засоби різні

2220 Медикаменти та перев'язувальні 

матеріали 2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар

Бори алмазні, бори твердосплавні, штифти скловолоконні, матриці металеві та інші стоматологічні 

та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади (для забезпечення діяльності Центру стоматології 

клініки ДВНЗ «ІФНМУ» на 2019 р.) - відкриті торги оголошено повторно

UAH 55 000

Бори алмазні, бори твердосплавні, штифти скловолоконні, матриці металеві та інші стоматологічні та 

вузькоспеціалізовані інструменти та прилади (для забезпечення діяльності Центру стоматології клініки ДВНЗ 

«ІФНМУ» на 2019 р.) - відкриті торги оголошено повторно;

Обсяг закупівлі - 32 одиниці найменувань

2019 Відкриті торги Березень 2019

33130000-0 

Стоматологічні та 

вузькоспеціалізовані 

інструменти та прилади

2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар; 3110 

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування

Мікроскоп для стоматологічних маніпуляцій UAH 460 000

Мікроскоп для стоматологічних маніпуляцій ( код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 38510000-3 – 

Мікроскопи.

Обсяг закупівлі - 1 комплект

2019 Відкриті торги Березень 2019 38510000-3 Мікроскопи

3110 Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування

Стоматологічна портативна бормашина ( для забезпечення діяльності зуботехнічної лабораторії 

Центру стоматології ДВНЗ «ІФНМУ»)
UAH 160 000,00

Стоматологічна портативна бормашина ( для забезпечення діяльності зуботехнічної лабораторії Центру 

стоматології ДВНЗ «ІФНМУ»)

Обсяг закупівлі - 17 комплектів;

Підстава -  ст.35 ч. 2 п. 4 ( двічі відмінено процедури відкритих торгів Уповноваженим органом)

2019 Переговорна процедура Березень 2019

33130000-0 

Стоматологічні та 

вузькоспеціалізовані 

інструменти та прилади

3110 Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування

Перев’язка та медичний інструментарій ( для забезпечення діяльності університетської клініки та 

аптеки ДВНЗ «ІФНМУ» на 2019 р.) - відкриті торги оголошено повторно
UAH 225 000

Перев’язка та медичний інструментарій ( для забезпечення діяльності університетської клініки та аптеки ДВНЗ 

«ІФНМУ» на 2019 р.) - відкриті торги оголошено повторно;

Обсяг закупівлі - 61 од. найменування

2019 Відкриті торги Березень 2019
33140000-3 Медичні 

матеріали

2220 Медикаменти та перев'язувальні 

матеріали; 2210 Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар

Дверні міжкімнатні полотна ( для об’єктів інфраструктури ДВНЗ ІФНМУ) - відкриті торги 

оголошено повторно
UAH 73 000

Дверні міжкімнатні полотна ( для об’єктів інфраструктури ДВНЗ ІФНМУ) - відкриті торги оголошено повторно;

Обсяг закупівлі - 120 шт.
2019 Відкриті торги Березень 2019

44220000-8 Столярні 

вироби

2210 

Предмети,матеріали,обладнання та 

інвентар

Бори алмазні , бори твердосплавні, затискачі, голкотримачі,  полірувальні диски і інші 

стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади (для забезпечення діяльності 

стоматологічного факультету  ДВНЗ «ІФНМУ» на 2019 р.)

UAH 355 000

Бори алмазні , бори твердосплавні, затискачі, голкотримачі, 

полірувальні диски  та інші стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади (для забезпечення 

діяльності стоматологічного факультету  ДВНЗ «ІФНМУ» на 2019 р.);

Обсяг закупівлі: 53  одиниці – найменування , з них:

кафедра хірургічної стоматології –  15  од. найменувань;

кафедра ортопедичної стоматології –  5  од. найменувань;

кафедра терапевтичної стоматології –  33  од. найменувань

2019 Відкриті торги Березень 2019

33130000-0 

Стоматологічні та 

вузькоспеціалізовані 

інструменти та прилади

2210 

Предмети,матеріали,обладнання та 

інвентар; 3110 Придбання 

обладнання і предметів 

довгострокового користування

Лікарські засоби для потреб університетської клініки ДВНЗ «ІФНМУ»: 1.Метоклопрамід 

(Metoclopramide); 2. Дексаметазон (Dexamethasone); 3. Вугілля активоване (Аctivated charcoal); 4. 

Натріютіосульфат (Sodium thiosulphate); 5. Цефазолін (Cefazolin); 6.Цефтріаксон (Ceftriaxone); 7. 

Цефотаксим (Cefotaxime); 8. Азитроміцин (Azithromycin); 9.Метронідазол (Metronidazole); 10. 

Бісопролол (Bisoprolol); 11. Ібупрофен (Ibuprofen); 12.Парацетамол (Paracetamol); 13. Спіронолактон 

(Spironolactone); 14. Біосепт (Ethanol); 15.Омепразол (Omeprazole); 16. Пульмікорт (Budesonide); 17. 

Натрію хлорид (Sodium chloride) - відкриті торги оголошено повторно

UAH 78 000

Лікарські засоби для потреб університетської клініки ДВНЗ «ІФНМУ»: 1.Метоклопрамід (Metoclopramide); 2. 

Дексаметазон (Dexamethasone); 3. Вугілля активоване (Аctivated charcoal); 4. Натріютіосульфат (Sodium 

thiosulphate); 5. Цефазолін (Cefazolin); 6.Цефтріаксон (Ceftriaxone); 7. Цефотаксим (Cefotaxime); 8. Азитроміцин 

(Azithromycin); 9.Метронідазол (Metronidazole); 10. Бісопролол (Bisoprolol); 11. Ібупрофен (Ibuprofen); 

12.Парацетамол (Paracetamol); 13. Спіронолактон (Spironolactone); 14. Біосепт (Ethanol); 15.Омепразол 

(Omeprazole); 16. Пульмікорт (Budesonide); 17. Натрію хлорид (Sodium chloride) - відкриті торги оголошено 

повторно;

2019 Відкриті торги Березень 2019
33600000-6 

Фармацевтична продукція

2220 Медикаменти та перев'язувальні 

матеріали

РІЧНИЙ ПЛАН здійснення процедур закупівель на 2019р.

Державний вищий навчальний заклад "Івано-Франківський національний медичний університет"

код ЄДРПОУ 02010758



Содоструменевий стоматологічний наконечник з світловим перехідником ( для Центру стоматології 

ДВНЗ «ІФНМУ») - відкриті торги оголошено повторно
UAH 32 000

Содоструменевий стоматологічний наконечник з світловим перехідником ( для Центру стоматології ДВНЗ 

«ІФНМУ»)- відкриті торги оголошено повторно;

Обсяг закупівлі - 1 комплект

2019 Відкриті торги Березень 2019

33130000-0 

Стоматологічні та 

вузькоспеціалізовані 

інструменти та прилади

3110 Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування

Альгінатні відбиткові матеріали, склоіономерні цементи, фото полімерні матеріали, ретракційні 

нитки та інші медичні матеріали ( для забезпечення діяльності  стоматологічного факультету  ДВНЗ 

ІФНМУ на 2019 р. )

UAH 775 000

Альгінатні відбиткові матеріали, склоіономерні цементи, фото полімерні матеріали, ретракційні нитки та інші 

медичні матеріали ( для забезпечення діяльності  стоматологічного факультету  ДВНЗ ІФНМУ на 2019 р. ).

Обсяг закупівлі: 196 одиниць - найменувань, з них для: кафедри хірургічної стоматології – 10 од. найменувань; 

кафедри дитячої стоматології – 32 од. найменувань; кафедри післядипломної освіти – 62 од. найменувань; кафедри 

ортопедичної стоматології – 29 од. найменувань; кафедри терапевтичної стоматології – 63 од. найменувань

2019 Відкриті торги Березень 2019
33140000-3 Медичні 

матеріали

2210 

Предмети,матеріали,обладнання та 

інвентар

Лот №1 – М'ясо свійської птиці;

 (для забезпечення Центру клінічної медицини та об'єднання студентських їдалень ДВНЗ ІФНМУ на 

2019 р.);

відкриті торги оголошено повторно

UAH 550 000

Лот №1 – М'ясо свійської птиці;

 (для забезпечення Центру клінічної медицини та об'єднання студентських їдалень ДВНЗ ІФНМУ на 2019 р.)

Обсяг закупівлі - 4 од. найменувань продукції - 5370 кг.

2019 Відкриті торги Березень 2019 15110000-2 М’ясо
 

2230 Продукти харчування

Плити: ламінована деревно-стружкова  та деревно-волокниста чорнова

(для меблевої майстерні ДВНЗ ІФНМУ)
UAH 475 000

Плити: ламінована деревно-стружкова  та деревно-волокниста чорнова

(для меблевої майстерні ДВНЗ ІФНМУ);

Обсяг закупівлі - 2984 м. кв.;

Ламінована деревно-стружкова та деревно-волокниста чорнова  плити закупляються для структурного підрозділу 

Замовника - столярно-меблевої майстерні для виготовлення меблів в лекційні, навчальні аудиторії та службові 

приміщення інфраструктури університету.

2019 Відкриті торги Березень 2019

44190000-8 

Конструкційні матеріали 

різні

2210 

Предмети,матеріали,обладнання та 

інвентар

Лікарські засоби для потреб аптеки ДВНЗ «ІФНМУ» згідно Національного переліку: 1.Азитроміцин капс. 

250мг N6 Azithromycin; 2. Азитроміцин капс. 500мг N3 Azithromycin; 3 Аміак р-н 10% 40мл.Amiak; 4. 

Амлодипін табл. 5мг N30 (10х3) Amlodipine;  5.Амлодипін-КВ табл. 10мг N30 (10х3)Amlodipine; 6. Анальгін-

Д амп. 50% 2мл N10 Metamizole sodium; 7. Ацетилсаліцилова к-та табл. 0.5 N10 Acetylsalicylic acid; 8. 

Ацикловір табл. 0.2г N20 Aciclovir; 9. Берліприл-10 табл. 10мг N30(10х3) Enalapril; 10. Берліприл-5 табл. 5мг 

N30(10х3) Enalapril; 11. Гепарин р-н д/ін. 5000МО/мл 5мл (25000МО) фл. №5 Heparin sodium; 12. Герпевір-

КМП табл. 0.2г N20 (10х2) Aciclovir; 13. Глюкоза р-н д/інф.5% 200мл фл. Glucose; 14. Диклоберл амп. 75мг 

3мл N5 Diclofenac; 15. Диклофенак натр. р-н д/ін. 25мг/мл 3мл N5 Diclofenac; 16. Еналаприл табл. 10мг N20 

(20х1) Enalapril; 17. Еналаприл табл. 20мг N20 (20х1 Enalapril; 18. Еналаприл табл. 5мг N20 (10х2) Enalapril; 

UAH 50 000

Лікарські засоби для потреб аптеки ДВНЗ «ІФНМУ» згідно Національного переліку: 1.Азитроміцин капс. 250мг N6 

Azithromycin; 2. Азитроміцин капс. 500мг N3 Azithromycin; 3 Аміак р-н 10% 40мл.Amiak; 4. Амлодипін табл. 5мг N30 (10х3) 

Amlodipine;  5.Амлодипін-КВ табл. 10мг N30 (10х3)Amlodipine; 6. Анальгін-Д амп. 50% 2мл N10 Metamizole sodium; 7. 

Ацетилсаліцилова к-та табл. 0.5 N10 Acetylsalicylic acid; 8. Ацикловір табл. 0.2г N20 Aciclovir; 9. Берліприл-10 табл. 10мг 

N30(10х3) Enalapril; 10. Берліприл-5 табл. 5мг N30(10х3) Enalapril; 11. Гепарин р-н д/ін. 5000МО/мл 5мл (25000МО) фл. №5 

Heparin sodium; 12. Герпевір-КМП табл. 0.2г N20 (10х2) Aciclovir; 13. Глюкоза р-н д/інф.5% 200мл фл. Glucose; 14. 

Диклоберл амп. 75мг 3мл N5 Diclofenac; 15. Диклофенак натр. р-н д/ін. 25мг/мл 3мл N5 Diclofenac; 16. Еналаприл табл. 10мг 

N20 (20х1) Enalapril; 17. Еналаприл табл. 20мг N20 (20х1 Enalapril; 18. Еналаприл табл. 5мг N20 (10х2) Enalapril; 19. Енап 

табл. 2.5мг N20 (10х2) Enalapril; 20. Енап табл. 10мг N60(10х6) Enalapril; 21. Енап табл. 5мг N20(10х2) Enalapril; 22. 

2019 Відкриті торги Березень 2019
33600000-6 

Фармацевтична продукція

2220 Медикаменти та перев'язувальні 

матеріали

Альгінатні відбиткові матеріали, скло-іономерні цементи, фото-полімерні матеріали, ретракційні 

нитки та інші медичні матеріали ( для забезпечення діяльності Центру стоматології ДВНЗ ІФНМУ на 

2019 р. ) - відкриті торги оголошено повторно

UAH 190 000

Альгінатні відбиткові матеріали, скло-іономерні цементи, фото-полімерні матеріали, ретракційні нитки та інші 

медичні матеріали ( для забезпечення діяльності Центру стоматології ДВНЗ ІФНМУ на 2019 р. )- відкриті торги 

оголошено повторно;

Обсяг закупівлі - 42 Одиниці найменування;

2019 Відкриті торги Березень 2019
33140000-3 Медичні 

матеріали

2220 Медикаменти та перев'язувальні 

матеріали

Фармацевтична продукція – анестетичні засоби:

 1.Септанест  (Articaine, combinations) 2. Артифрин  (Articaine, combinations) 3. Убістезин  (Articaine, 

combinations) 4. Лідокаїн спрей ( Lidocainе, combinations ).

( для стоматологічного факультету та центру стоматології ДВНЗ ІФНМУ)

UAH 215 000

Фармацевтична продукція – анестетичні засоби:

 1.Септанест  (Articaine, combinations) 2. Артифрин  (Articaine, combinations) 3. Убістезин  (Articaine, combinations) 

4. Лідокаїн спрей ( Lidocainе, combinations ).

( для стоматологічного факультету та центру стоматології ДВНЗ ІФНМУ) 

Обсяг закупівлі - 4 одиниці найменування - 331 упак.

2019 Відкриті торги Лютий 2019
33600000-6 

Фармацевтична продукція

2210 

Предмети,матеріали,обладнання та 

інвентар 2220 Медикаменти та 

перев'язувальні матеріали

Стоматологічна портативна бормашина ( для забезпечення діяльності зуботехнічної лабораторії 

Центру стоматології ДВНЗ «ІФНМУ») - відкриті торги оголошено повторно
UAH 160 000

Стоматологічна портативна бормашина ( для забезпечення діяльності зуботехнічної лабораторії Центру 

стоматології ДВНЗ «ІФНМУ») - відкриті торги оголошено повторно;

Обсяг закупівлі  - 17 комплектів

2019 Відкриті торги Лютий 2019

 33130000-0 

Стоматологічні та 

вузькоспеціалізовані 

інструменти та прилади

3110 Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування

Дверні міжкімнатні полотна ( для об’єктів інфраструктури ДВНЗ ІФНМУ) UAH 73 000
Дверні міжкімнатні полотна ( для об’єктів інфраструктури ДВНЗ ІФНМУ);

Обсяг закупівлі - 120 шт.
2019 Відкриті торги Лютий 2019

44220000-8 Столярні 

вироби

2210 

Предмети,матеріали,обладнання та 

інвентар

Кардіо - реабілітаційна тренувальна система (для кафедри внутрішньої медицини  № 2  та 

медсестринства ДВНЗ ІФНМУ)
UAH 1 150 000

Кардіо - реабілітаційна тренувальна система (для кафедри внутрішньої медицини  № 2  та медсестринства ДВНЗ 

ІФНМУ);

Обсяг поставки - 1 комплект

2019 Відкриті торги Лютий 2019

33120000-7 Системи 

реєстрації медичної 

інформації та дослідне 

обладнання

3110 Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування

Лабораторні реактиви  та розхідні матеріали 

(для лабораторій  ДВНЗ ІФНМУ на 2019 р.)
UAH 220 000

Лабораторні реактиви  та розхідні матеріали 

 (для лабораторій  ДВНЗ ІФНМУ на 2019 р.);

Обсяг закупівлі - 69 одиниць найменувань

2019 Відкриті торги Лютий 2019
33690000-3 Лікарські 

засоби різні

2220 Медикаменти та перев'язувальні 

матеріали 2210 

Предмети,матеріали,обладнання та 

інвентар

Перев’язка та медичний  інструментарій

( для забезпечення діяльності університетської клініки та аптеки ДВНЗ «ІФНМУ»  на 2019 р.)
UAH 225 000

Перев’язка та медичний  інструментарій

( для забезпечення діяльності університетської клініки та аптеки ДВНЗ «ІФНМУ»  на 2019 р.)

Обсяг закупівлі - 61 одиниць- найменувань

2019 Відкриті торги Лютий 2019
33140000-3 Медичні 

матеріали

2220 Медикаменти та перев'язувальні 

матеріали 2210 

Предмети,матеріали,обладнання та 

інвентар 



Бори алмазні, бори твердосплавні, штифти скловолоконні, матриці металеві та інші  стоматологічні 

та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади

 (для забезпечення діяльності Центру стоматології клініки ДВНЗ «ІФНМУ» на 2019 р.)

UAH 55 000

Бори алмазні, бори твердосплавні, штифти скловолоконні, матриці металеві та інші  стоматологічні та 

вузькоспеціалізовані інструменти та прилади (для забезпечення діяльності Центру стоматології клініки ДВНЗ 

«ІФНМУ» на 2019 р.)

Обсяг закупівлі- 32 одиниці найменування

2019 Відкриті торги Лютий 2019

33130000-0 

Стоматологічні та 

вузькоспеціалізовані 

інструменти та прилади

2210 

Предмети,матеріали,обладнання та 

інвентар; 3110 Придбання 

обладнання і предметів 

довгострокового користування

Науково-дослідницький мікроскопічний комплекс - (для оснащення навчально-наукової лабораторії  

морфологічного аналізу кафедри анатомії людини ДВНЗ ІФНМУ)
UAH 3 700 000

Науково-дослідницький мікроскопічний комплекс - (для оснащення навчально-наукової лабораторії  морфологічного 

аналізу кафедри анатомії людини ДВНЗ ІФНМУ);

Кількість - 1 Комплект

2019 Відкриті торги Лютий 2019  38510000-3 Мікроскопи

3110 Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування

Лікарські засоби для потреб університетської клініки ДВНЗ «ІФНМУ»: 1.Метоклопрамід 

(Metoclopramide); 2. Дексаметазон (Dexamethasone); 3. Вугілля активоване (Аctivated charcoal); 4. 

Натріютіосульфат (Sodium thiosulphate); 5. Цефазолін (Cefazolin); 6.Цефтріаксон (Ceftriaxone); 7. 

Цефотаксим (Cefotaxime); 8. Азитроміцин (Azithromycin); 9.Метронідазол (Metronidazole); 10. 

Бісопролол (Bisoprolol); 11. Ібупрофен (Ibuprofen); 12.Парацетамол (Paracetamol); 13. Спіронолактон 

(Spironolactone); 14. Біосепт (Ethanol); 15.Омепразол (Omeprazole); 16. Пульмікорт (Budesonide); 17. 

Натрію хлорид (Sodium chloride).

UAH 78 000

Лікарські засоби для потреб університетської клініки ДВНЗ «ІФНМУ»: 1.Метоклопрамід (Metoclopramide); 2. 

Дексаметазон (Dexamethasone); 3. Вугілля активоване (Аctivated charcoal); 4. Натріютіосульфат (Sodium 

thiosulphate); 5. Цефазолін (Cefazolin); 6.Цефтріаксон (Ceftriaxone); 7. Цефотаксим (Cefotaxime); 8. Азитроміцин 

(Azithromycin); 9.Метронідазол (Metronidazole); 10. Бісопролол (Bisoprolol); 11. Ібупрофен (Ibuprofen); 

12.Парацетамол (Paracetamol); 13. Спіронолактон (Spironolactone); 14. Біосепт (Ethanol); 15.Омепразол 

(Omeprazole); 16. Пульмікорт (Budesonide); 17. Натрію хлорид (Sodium chloride).

Обсяг закупівлі - 17 од.найменувань

2019 Відкриті торги Лютий 2019
33600000-6 

Фармацевтична продукція

2220 Медикаменти та перев'язувальні 

матеріали

Содоструменевий стоматологічний наконечник з світловим перехідником

( для Центру стоматології  ДВНЗ «ІФНМУ»);
UAH 32 000

Содоструменевий стоматологічний наконечник з світловим перехідником  

( для Центру стоматології  ДВНЗ «ІФНМУ»);

Обсяг поставки - 1 комплект

2019 Відкриті торги Лютий 2019

 33130000-0 

Стоматологічні та 

вузькоспеціалізовані 

інструменти та прилади

3110 Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування

М'ясо 2 лоти:

Лот №1 – М'ясо свійської птиці;

Лот №2 – М'ясо яловичини і м'ясо свинини.

(для забезпечення Центру клінічної медицини та об'єднання студентських їдалень ДВНЗ ІФНМУ на 

2019 р.)

UAH 1 250 000

М'ясо 2 лоти:

Лот №1 – М'ясо свійської птиці;

Лот №2 – М'ясо яловичини і м'ясо свинини.

(для забезпечення Центру клінічної медицини та об'єднання студентських їдалень ДВНЗ ІФНМУ на 2019 р.)

Місце, кількість і обсяг відповідно до технічних вимог:

Обсяг закупівлі - Лот №1 – М'ясо свійської птиці  – 4 од. найменувань продукції - 5370 кг.

Обсяг закупівлі - Лот №2 – М'ясо яловичини і м'ясо свинини  – 9 од. найменувань -  5770 кг.

2019 Відкриті торги Лютий 2019  15110000-2 М’ясо 2230 Продукти харчування

Послуги по встановленню якості підготовки студентів та інтернів Державного вищого навчального 

закладу «Івано-Франківський національний медичний університет» відповідно до стандартів вищої 

освіти, шляхом підготовки, проведення та обробки тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих 

іспитів для студентів та інтерні

UAH 895 007.4 2019 Переговорна процедура Лютий 2019

80430000-7 Послуги у 

сфері університетської 

освіти для дорослих

2240 Оплата послуг (крім 

комунальних)

Металопластикові конструкції – двері та вікна з підвіконниками та відливами  для об’єктів 

інфраструктури ДВНЗ ІФНМУ 
UAH 1 450 000

Металопластикові конструкції – двері та вікна з підвіконниками та відливами  для об’єктів інфраструктури ДВНЗ 

ІФНМУ ;

Місце поставки: 

76000 м. Івано-Франківськ:

вул. Тролейбусна, 10 гуртожитки: №1-2:  виріб№1-2, №№ 4-7, №№9-10;

вул. Мазепи, 171 гуртожиток № 3: виріб № 3;

вул. Федьковича, 91 лекційна аудиторія №16/17: виріб №8, №№ 11-13;

вул. Целевича, 34 Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії, та фізичного виховання: виріб №№ 13-19;

вул. Грушевського, 7 кафедра патофізіології: виріб № 20;

вул. Шептицького, 21 кафедра гістології: виріб № 22;

78500 м. Яремче Івано-Франківська область:

 вул. Свободи, 365/17 навчально-рекреаційна база «Арніка» ДВНЗ "ІФНМУ": виріб № 21.

Загальний обсяг закупівлі : 22 одиниці найменування виробів -  294 одиниць метало-пластикових конструкцій

2019 Відкриті торги Лютий 2019
 44220000-8 Столярні 

вироби

3110 Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування 2210 

Предмети,матеріали,обладнання та 

інвентар

Альгінатні відбиткові матеріали, скло-іономерні цементи, фото-полімерні матеріали, ретракційні 

нитки та інші медичні матеріали ( для забезпечення діяльності Центру стоматології  ДВНЗ ІФНМУ 

на 2019 р. )

UAH 190 000

Альгінатні відбиткові матеріали, скло-іономерні цементи, фото-полімерні матеріали, ретракційні нитки та інші 

медичні матеріали ( для забезпечення діяльності Центру стоматології  ДВНЗ ІФНМУ на 2019 р. )

Обсяг закупівлі - 42 Одиниці найменування

2019 Відкриті торги Лютий 2019
 33140000-3 Медичні 

матеріали

2220 Медикаменти та перев'язувальні 

матеріали

Газове паливо: 1 лот – Природний газ на 2019 р. для гуртожитків ДВНЗ «ІФНМУ» UAH 135 000

Газове паливо: 1 лот – Природний газ на 2019 р. для гуртожитків ДВНЗ «ІФНМУ» ( гуртожиток № 3 та гуртожиток 

№ 4);

Обсяг - 15000 м. куб.

2019 Переговорна процедура Лютий 2019 09120000-6 Газове паливо
 

2274 Оплата природного газу

Послуги  водопостачання на 2019 р. для навчально-рекреаційної бази «Арніка» ДВНЗ  ІФНМУ в м. 

Яремче
UAH 42 000

Послуги  водопостачання на 2019 р. для навчально-рекреаційної бази «Арніка» ДВНЗ  ІФНМУ в м. Яремче ;

Обсяг водопостачання - 2000 м. куб.
2019

Переговорна процедура 

(скорочена)
Лютий 2019 65110000-7 Розподіл води

2272 Оплата водопостачання та 

водовідведення

Послуги водопостачання для навчальних корпусів і гуртожитків ДВНЗ ІФНМУ на 2019 UAH 540 540,00
Послуги водопостачання для навчальних корпусів і гуртожитків ДВНЗ ІФНМУ на 2019 р.

Обсяг - 77000 м. Куб
2019

Переговорна процедура 

(скорочена)
Лютий 2019 65110000-7 Розподіл води

2272 Оплата водопостачання та 

водовідведення

Послуги водовідведення для навчальних корпусів і гуртожитків ДВНЗ «ІФНМУ» на 2019 р. UAH 940 900
Послуги водовідведення для навчальних корпусів і гуртожитків ДВНЗ «ІФНМУ» на 2019 р. ;

Обсяг водовідведення – 97000.00 м. Куб
2019

Переговорна процедура 

(скорочена)
Лютий 2019

 90430000-0 Послуги з 

відведення стічних вод

2272 Оплата водопостачання та 

водовідведення

Стоматологічна портативна бормашина

( для забезпечення діяльності зуботехнічної лабораторії Центру стоматології  

ДВНЗ «ІФНМУ»)

UAH 160 000

Стоматологічна портативна бормашина

( для забезпечення діяльності зуботехнічної лабораторії Центру стоматології  

ДВНЗ «ІФНМУ»);

Всього - 17 комплектів

2019 Відкриті торги Лютий 2019

33130000-0 

Стоматологічні та 

вузькоспеціалізовані 

інструменти та прилади

3110 Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування; 2210 

Предмети,матеріали,обладнання та 

інвентар

Електрична енергія на 2019 р.  3 лоти: 1 лот – електрична енергія – Гуртожитки ДВНЗ  «ІФНМУ»; 2 

лот – електрична енергія – Навчальні корпуси ДВНЗ «ІФНМУ»; 3 лот – електрична енергія – 

Навчально – рекреаційна база «Арніка» ДВНЗ «ІФНМУ» в м. Яремче

UAH 4 153 000

Електрична енергія на 2019 р. - 3 лоти: 

1 лот – Електрична енергія – Гуртожитки ДВНЗ «ІФНМУ»- 1300000 КВт/год.;

 2 лот – Електрична енергія – Навчальні корпуси ДВНЗ «ІФНМУ-1290000 КВт/год»;

 3 лот – Електрична енергія – Навчально – рекреаційна база ДВНЗ «ІФНМУ» в м. Яремче  -60000 КВт/год.; 

Всього: 2650000 КВт/год.

2019
Переговорна процедура 

(скорочена)
Лютий 2019

09310000-5 Електрична 

енергія
2273 Оплата електроенергії



Послуг з підготовки, проведення та обробки результатів компонентів першого етапу єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту (далі-ЄДКІ) для студентів (здобувачів ступеня вищої освіти 

магістра) спеціальностей  «Стоматологія», «Медицина», «Фармація»: інтегрованого тестового іспиту 

«Крок 1», іспиту з іноземної мови професійного спрямування

UAH 713 287.44 2019 Переговорна процедура Січень 2019

80430000-7 Послуги у 

сфері університетської 

освіти для дорослих

2240 Оплата послуг (крім 

комунальних)

Реактиви  для автоматичного біохімічного аналізатора

« Pentra 400. Закрита система»;
UAH 200 000

Реактиви 

для автоматичного біохімічного аналізатора

« Pentra 400. Закрита система»

  код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» -

 33690000-3 Лікарські засоби різні 

(3369600-5 Реактиви  та контрастні речовини)

Всього - 24 Од. найменувань;

2019 Відкриті торги Січень 2019
33690000-3 Лікарські 

засоби різні

2220 Медикаменти та перев'язувальні 

матеріали

Електрична енергія на 2019 р. - 3 лоти: 1 лот – Електрична енергія – Гуртожитки ДВНЗ «ІФНМУ»; 2 

лот – Електрична енергія – Навчальні корпуси ДВНЗ «ІФНМУ»; 3 лот – Електрична енергія – 

Навчально – рекреаційна база ДВНЗ «ІФНМУ» в м. Яремче ; (оголошено повторно)

UAH 4 153 000

Електрична енергія на 2019 р. - 3 лоти: 1 лот – Електрична енергія – Гуртожитки ДВНЗ «ІФНМУ»; 2 лот – 

Електрична енергія – Навчальні корпуси ДВНЗ «ІФНМУ»; 3 лот – Електрична енергія – Навчально – рекреаційна 

база ДВНЗ «ІФНМУ» в м. Яремче. (1 лот – Електрична енергія - гуртожитки ДВНЗ «ІФНМУ» - 1300000 КВт/год 

(Додаток 2 до тендерної документації); 2 лот – Електрична енергія - навчальні корпуси ДВНЗ «ІФНМУ» - 1290000 

КВт/год (Додаток 3 до тендерної документації ); 3 лот – Електрична енергія – навчально-виробнича база ДВНЗ 

«ІФНМУ» в м. Яремче -60000 КВт/год (Додаток 4 до тендерної документації);

Всього: 2650000 КВт/год);

Відкриті торги оголошено повторно;

2019 Відкриті торги Січень 2019
09310000-5 Електрична 

енергія
2273 Оплата електроенергії

Газове паливо - природний газ на 2019 р. для гуртожитків ДВНЗ "ІФНМУ";

(відкриті торги оголошено повторно)
UAH 135 000

Газове паливо - природний газ на 2019 р. для гуртожитків ДВНЗ "ІФНМУ";

(відкриті торги оголошено повторно)

Всього - 15000 м. куб.

2019 Відкриті торги Січень 2019 09120000-6 Газове паливо 2274 Оплата природного газу

Лікарські засоби для потреб аптеки ДВНЗ «ІФНМУ» UAH 9 140.3

20% -Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на 

початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в 

попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

2019 20% Січень 2019
33600000-6 

Фармацевтична продукція

2220 Медикаменти та перев'язувальні 

матеріали

Ліки, що не ввійшли до Національного переліку основних лікарських засобів для потреб 

університетської клініки та аптеки ІФНМУ
UAH 59 247.65

20 % угода  - Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури 

закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, 

укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

2019 20% Січень 2019
 33600000-6 

Фармацевтична продукція

2220 Медикаменти та перев'язувальні 

матеріали

Лікарські засоби для потреб університетської клініки ІФНМУ UAH 37 761.68 20% сума договору укладеному у минулому році 2018р. 2019 20% Січень 2019
 33600000-6 

Фармацевтична продукція

2220 Медикаменти та перев'язувальні 

матеріали

Теплова енергія (пара, гаряча вода і пов'язана продукція) UAH 5 850 000

Теплова енергія(пара, гаряча вода і пов'язана продукція) для  гуртожитків та навчальних корпусів ДВНЗ «ІФНМУ» 

на 2019 р.;

Навчальні корпуси - 1580 Гкал;

Приєднане теплове навантаження корпусів/рік -1.0075 Гкал/год

Гуртожитки -1580 Гкал;

Приєднане теплове навантаження гуртожитків/рік - 1.133 Гкал/год

Гаряче водопостачання -  13000 м. куб

2019
Переговорна процедура 

(скорочена)
Січень 2019

09320000-8 Пара, гаряча 

вода та пов’язана 

продукція

2271 Оплата теплопостачання

М'ясо свійської птиці для забезпечення діяльності центру клінічної медицини та об'єднання 

студентських їдалень ДВНЗ "ІФНМУ"
UAH 69 580

М'ясо свійської птиці для забезпечення діяльності центру клінічної медицини та об'єднання студентських їдалень 

ДВНЗ "ІФНМУ";

На підставі ч. 5 ст. 36 Закону України " Про публічні закупівлі" №922 від 25.12.2015 р. , сторони домовились 

продовжити дію договору № 167/18 від 03.03.2018 р  - на строк достатній для проведення процедури закупівлі 

товарів ( робіт , послуг), визначених в цьому договорі та в обсязі 20% ( відсоткового )значення  суми договору, а 

саме  69580.00 грн. разом з ПДВ;

( публікація цього правочину зазначається як звіт про укладений договір і вноситься інформація в системі - як зміни 

до основного договору);

2019 20% Січень 2019 15110000-2 М’ясо 2230 Продукти харчування

М'ясо яловичини і м'ясо свинини для забезпечення діяльності центру клінічної медицини та 

об'єднання студентських їдалень ДВНЗ "ІФНМУ"
UAH 95 770

М'ясо яловичини і м'ясо свинини для забезпечення діяльності центру клінічної медицини та об'єднання студентських 

їдалень ДВНЗ "ІФНМУ";

На підставі ч. 5 ст. 36 Закону України " Про публічні закупівлі" №922 від 25.12.2015 р. , сторони домовились 

продовжити дію договору № 227/18 від 19.03.2018 р  - на строк достатній для проведення процедури закупівлі 

товарів ( робіт , послуг), визначених в цьому договорі та в обсязі 20% ( відсоткового )значення  суми договору, а 

саме  95770.00 грн. разом з ПДВ;

( публікація цього правочину зазначається як звіт про укладений договір і вноситься інформація в системі - як зміни 

до основного договору);

2019 20% Січень 2019 15110000-2 М’ясо
 

2230 Продукти харчування

Послуги з водовідведення  для гуртожитків та навчальних корпусів   ДВНЗ "ІФНМУ" UAH 188 180

Послуги з водовідведення  для гуртожитків та навчальних корпусів   ДВНЗ "ІФНМУ" ;

На підставі ч. 5 ст. 36 Закону України " Про публічні закупівлі" №922 від 25.12.2015 р. , сторони домовились 

продовжити дію договору № 106/18 від 28.02.2018 р  - на строк достатній для проведення процедури закупівлі 

товарів ( робіт , послуг), визначених в цьому договорі та в обсязі 20% ( відсоткового )значення  суми договору, а 

саме  188180 грн. разом з ПДВ;

( публікація цього правочину зазначається як звіт про укладений договір і вноситься інформація в системі - як зміни 

до основного договору)

2019 20% Січень 2019
90430000-0 Послуги з 

відведення стічних вод

2272 Оплата водопостачання та 

водовідведення

Послуги з централізованого постачання води для  гуртожитків та навчальних корпусів  ДВНЗ 

"ІФНМУ"
UAH 108 108

Послуги з централізованого постачання води для гуртожитків та навчальних корпусів   ДВНЗ "ІФНМУ" ;

На підставі ч. 5 ст. 36 Закону України " Про публічні закупівлі" №922 від 25.12.2015 р. , сторони домовились 

продовжити дію договору № 105/18 від 28.02.2018 р  - на строк достатній для проведення процедури закупівлі 

товарів ( робіт , послуг), визначених в цьому договорі та в обсязі 20% ( відсоткового )значення  суми договору, а 

саме  108108 грн. разом з ПДВ;

( публікація цього правочину зазначається як звіт про укладений договір і вноситься інформація в системі - як зміни 

до основного договору)

2019 20% Січень 2019 65110000-7 Розподіл води
2272 Оплата водопостачання та 

водовідведення

Послуги з централізованого постачання води для навчально-рекреаційної бази ДВНЗ "ІФНМУ в м. 

Яремче
UAH 5 700

Послуги з централізованого постачання води для навчально-рекреаційної бази ДВНЗ "ІФНМУ в м. Яремче;

На підставі ч. 5 ст. 36 Закону України " Про публічні закупівлі" №922 від 25.12.2015 р. , сторони домовились 

продовжити дію договору № 107/18 від 28.02.2018 р  - на строк достатній для проведення процедури закупівлі 

товарів ( робіт , послуг), визначених в цьому договорі та в обсязі 20% ( відсоткового )значення  суми договору, а 

2019 20% Січень 2019 65110000-7 Розподіл води
2272 Оплата водопостачання та 

водовідведення

Послуги з розподілу   електричної енергії на 2019 р. для  навчально-рекреаційної бази "Арніка"  

ДВНЗ "ІФНМУ" в м. Яремче
UAH 60 000

Послуги з розподілу 60000 кВт/год  електричної енергії на 2019 р. для  навчально-рекреаційної бази "Арніка"  ДВНЗ 

"ІФНМУ" в м. Яремче
2019

Переговорна процедура 

(скорочена)
Січень 2019

65310000-9 Розподіл 

електричної енергії
2273 Оплата електроенергії



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

"ІФНМУ"
UAH 1 069 705.79

Постачання пари та гарячої води трубопроводами для навчальних корпусів та гуртожитків ДВНЗ "ІФНМУ";

На підставі ч. 5 ст. 36 Закону України " Про публічні закупівлі" №922 від 25.12.2015 р. , сторони домовились 

продовжити дію договору до 31.03.2019 р. - на строк достатній для проведення процедури закупівлі товарів ( робіт , 

послуг), визначених в цьому договорі та в обсязі 20% (відсотків)  від загальної суми договору - а саме - 1069705.79 

грн. разом з ПДВ

2019 20% Січень 2019

09320000-8 Пара, гаряча 

вода та пов’язана 

продукція

2271 Оплата теплопостачання

Постачання пари та гарячої води трубопроводами для навчальних корпусів ДВНЗ "ІФНМУ" UAH 642 904.62

Постачання пари та гарячої води трубопроводами для навчальних корпусів ДВНЗ "ІФНМУ";

На підставі ч. 5 ст. 36 Закону України " Про публічні закупівлі" №922 від 25.12.2015 р. , сторони домовились 

продовжити дію договору № 81 від 12.02.2018 р до 31.03.2019 р. - на строк достатній для проведення процедури 

закупівлі товарів ( робіт , послуг), визначених в цьому договорі та в обсязі 20% ( відсотків) суми договору - 

642904.62 грн. разом з ПДВ;

2019 20% Січень 2019

09320000-8 Пара, гаряча 

вода та пов’язана 

продукція

2271 Оплата теплопостачання

Газове паливо - природний газ – для гуртожитків ДВНЗ «ІФНМУ» (гуртожиток № 3 та гуртожиток № 

4)
UAH 16 698.96

Газове паливо -природний газ – для гуртожитків ДВНЗ «ІФНМУ» (гуртожиток № 3 та гуртожиток № 4);

З врахуванням вимог Цивільного та Господарського кодексів України ,ч. 5 ст. 36 ЗУ "Про публічні закупівлі" № 922 

від 25.12.2015 р. , сторони домовились продовжити дію Договору № 41 ANIFZ 599/18 на постачання природного 

газу до 28.02.2019 р. на строк достатній для проведення процедури закупівлі та в обсязі  суми 20 % відсотків від 

загальної вартості Договору , а саме - 16698.96 грн. разом з ПДВ на закупівлю 1953.00 м. куб.

2019 20% Січень 2019 09120000-6 Газове паливо 2274 Оплата природного газу

Газове паливо - природний газ – Навчально - рекреаційна база ДВНЗ «ІФНМУ» в м. Яремче. UAH 28 702

Газове паливо -природний газ – Навчально - рекреаційна база ДВНЗ «ІФНМУ» в м. Яремче.

З врахуванням вимог Цивільного та Господарського кодексів України , ч. 5 ст. 36 Закону України "Про публічні 

закупівлі" № 922 від 25.12.2015 р. ,  укладено Додаткову угоду № 10 від 10.01.2019 р.  до  договору №  41 HBIFZ 

549/18 від 23.02.2018 р. на постачання природного газу до 31.03.2019 р. на строк , достатній для проведення 

процедури закупівлі і в обсязі , що не перевищує 20 відсотків суми визначеної в договорі , а саме : 28702 грн. разом 

з ПДВ на закупівлю об'єму природного газу - 2091 м. куб;

2019 20% Січень 2019 09120000-6 Газове паливо 2274 Оплата природного газу

Газове паливо -природний газ - Навчальні корпуси ДВНЗ «ІФНМУ» UAH 164 599

Газове паливо -природний газ - Навчальні корпуси ДВНЗ «ІФНМУ» ;

в обсязі   20 % ( двадцять відсотків)  від суми 822 995,00 разом з ПДВ , визначеної в Договорі 139/18 від 28 лютого 

2018 р. та в обсязі природного газу 12058.53 м.куб.

( Додаткова угода № 10 від 10.01.2019 р. з врахуванням вимог ч. 5 ст. 36 Закону України "Про публічні закупівлі" № 

922 від 25.12.2015 р.)

2019 20% Січень 2019
 09120000-6 Газове 

паливо
2274 Оплата природного газу

Електрична енергія на 2019 р. - 3 лоти:

 1 лот – Електрична енергія – Гуртожитки ДВНЗ «ІФНМУ»;

 2 лот – Електрична енергія – Навчальні корпуси ДВНЗ «ІФНМУ»; 

3 лот – Електрична енергія – Навчально – рекреаційна база ДВНЗ «ІФНМУ» в м. Яремче.

UAH 4 153 000

Електрична енергія на 2019 р. - 3 лоти: 1 лот – Електрична енергія – Гуртожитки ДВНЗ «ІФНМУ»; 2 лот – 

Електрична енергія – Навчальні корпуси ДВНЗ «ІФНМУ»; 3 лот – Електрична енергія – Навчально – рекреаційна 

база ДВНЗ «ІФНМУ» в м. Яремче. (1 лот – Електрична енергія - гуртожитки ДВНЗ «ІФНМУ» - 1300000 КВт/год 

(Додаток 2 до тендерної документації); 2 лот – Електрична енергія - навчальні корпуси ДВНЗ «ІФНМУ» - 1290000 

КВт/год (Додаток 3 до тендерної документації ); 3 лот – Електрична енергія – навчально-виробнича база ДВНЗ 

«ІФНМУ» в м. Яремче -60000 КВт/год (Додаток 4 до тендерної документації) Всього: 2650000 КВт/год;)

2019 Відкриті торги Січень 2019
09310000-5 Електрична 

енергія
2273 Оплата електроенергії

Газове паливо - природний газ на 2019 р.  - 3 лоти:

 1 лот – Природний газ – Гуртожитки ДВНЗ «ІФНМУ»;

 2 лот – Природний газ - Навчальні корпуси ДВНЗ «ІФНМУ»;

 3 лот – Природний газ – Навчально - рекреаційна база ДВНЗ «ІФНМУ» в м. Яремче

UAH 1 935 000

Газове паливо - природний газ на 2019 р.  - 3 лоти: 

1 лот – Природний газ – Гуртожитки ДВНЗ «ІФНМУ» - 15000 м. куб.;

2 лот – Природний газ - Навчальні корпуси ДВНЗ «ІФНМУ» -101730 м. куб.;

3 лот – Природний газ – Навчально - рекреаційна база ДВНЗ «ІФНМУ» в м. Яремче - 20000 м. куб.;

Всього за 3 лотами  - 136730 м. куб.

2019 Відкриті торги Січень 2019 09120000-6 Газове паливо 2274 Оплата природного газу

Папір для друку – для забезпечення навчально-наукової діяльності ДВНЗ ІФНМУ на 2019 р. UAH 375 000,00

Папір для друку – для забезпечення навчально-наукової діяльності ДВНЗ ІФНМУ на 2019 р.;

Кількість: 8 одиниць найменувань:

папір ксероксний білий А4«80» - 2500 пачок;

папір білий А4«160» - 25 пачок;

папір кольоровий А4«160» - 80 пачок;

папір білий А3«70» - 180 пачок;

папір білий А3«170» - 40 пачок;

папір білий А3«280» - 20 пачок;

папір кольоровий А3«160» - 6 пачок;

папір ХРОМ-ЕРЗАЦ «220» Н1 – 10 000 аркушів

2019 Відкриті торги Січень 2019

30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя 

різне

2210 

Предмети,матеріали,обладнання та 

інвентар

Бензин А - 92; Бензин А - 95; Дизельне паливо; Дизельне паливо покращене – для забезпечення 

господарської діяльності   на 2019 р.
UAH 810 000

Бензин А - 92; Бензин А - 95; Дизельне паливо; Дизельне паливо покращене – для забезпечення господарської 

діяльності   на 2019 р.;

Бензин А-92 – 14000 л.;

Бензин А-95 – 4000 л.;

Дизельне паливо – 6000 л.

Дизельне паливо покращене -1500 л.

Всього – 25500 л.

2019 Відкриті торги Січень 2019
09130000-9 Нафта і 

дистиляти

2210 

Предмети,матеріали,обладнання та 

інвентар

Послуги з розподілу електричної енергії UAH 2 555 000 Послуги з розподілу 2590000 кВт/год  електричної енергії на 2019 р. для об'єктів інфраструктури ДВНЗ "ІФНМУ" 2019
Переговорна процедура 

(скорочена)
Січень 2019

65310000-9 Розподіл 

електричної енергії
2273 Оплата електроенергії

Теплова енергія UAH 4 580 000 Теплова енергія на 2019 р. для об'єктів інфраструктури ДВНЗ "ІФНМУ" 2019
Переговорна процедура 

(скорочена)
Січень 2019

09320000-8 Пара, гаряча 

вода та пов’язана 

продукція

2271 Оплата теплопостачання


