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Державна установа «Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України», код за СДРІІОУ 38831595

1 Іредмет закупівлі

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Д жерело фі 11 а нсу ва н н я Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура

Орієнтовний

проведення

процедури

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до 

підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових 

пронози і її й, кваліфікаційної документації)

Примітки 

(Очікувана вартість на 

початок проведення 

процедури, ірп.)

1 2 3 4 5 б 7 8

Вироби канцелярські, паперові 2210
Кош ти державного 

бюджету України

190 000,00 гри (сто дев'яносто тисяч іривень 00 коп.), 

(ЗІ ІДВ)
відкри ті торги червень Зоїраб'яп Катерина Михайлівна

190000,00 

(Відмінено на підставі 

частини І статті 30 Закону 

України «Про здійснення 

державі і их закуп івель»)

Вироби канцелярські, паперові 2210
Кош ти державного 

бюджету України

137 752.00 ірп (сто тридцять сім тисяч сімсот 

п’ятдесят дві ірншіі 00 KOI 1:). (з ПДВ)
відкриті торги серпень Зограб'ян Катерина Михайлівна 137752,00

Частини та приладія ло вимірювального, випробувального та 

навігаційного устаткування (частини для моніторів пацієнти)
22Ю

Кошти державного 

бюджсіл України

172 800,00 ірп (сто сімдесят дві тисячі вісімсот 

іривень00 коп.). (з 1 ІДВ)
відкри ті торги липень Святенко Микола Іванович

172800.00 

(Відмінено відповідно до 

абзацу 7 частини 1 етап і 30 

Закону України "1 Іро 

зд і й с нен н я дер жа вн и х 

закупівель")

Частини помп та компресорів (частини до апарату для штучної 

вентиляції легень)
22І<>

Кошти державного 

бюджету У країни

160 424,00 ірн (сто шістдесят тисяч чотириста 

двадцять чотири гривні 00 коп ), (з ПДВ)
відкриті торги липень Святенко Микола Іванович

160424,00 

(Відмінено відповідно до 

абзацу 7 частини 1 статті 30 

Закону України "Про 

здійснення державних 

закупівель")

Всього: 2210 660 976,00 660 976,00

Ліки 2220
Кошти державного І 918 198,00 ірн (один мільйон дев'ятсот вісімнадцять 

тисяч сто дев'яносто вісім іривень 00 коп.), (без ПДВ)
відкриті торги лютий

Уманець Анатолій Нечипорович, постійна робоча групи 

експертів для супроводу з планування та проведення 

держа в н и х за ку п і ве;і ь

1916350,91

Ліки 2220
Кошти державного 291 720,00 ірн (двісті дев'яносто одна тисяча сімсот 

двадцять іривень 00 коп ), (без ПДВ)
відкриті торги лютий

Уманець Анатолій І Іечииорович, постійна робоча групи 

експертів для супроводу з планування та проведення 

дер жаві і и х за купі вел ь

289080,00

Лактони, н. в. і у . гетероциклічні сполуки лише з гетеро- 

атомом(-ами) азоту, що мають у структурі неконденсоване 

піразинове кільце, піримідинове кільце, піперазольне кільце чи 

фенотіазинову кільцеву систему без подальшої конденсації: 

гідантоїн та його похідні: сульфонаміди (наркотичні, 

і існхотропн і засоби)

2220
Кошти державного 

бюджету України

599 332,00 грн (п'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч 

триста тридцять дві іривні 00 коп.), (без ПДВ)
відкриті торги лютий

Довгань Олександр Михайлович, постійна робоча групи 

експертів для супроводу з планування та проведення 

державних закупівель

110793,93

Провітаміни, вітаміни й гормони: глікозиди та алкалоїди 

рослинного походження та їхні похідні: антибіотики
2220

Кошти державного 

бюджету України

2 060 542,00 ірн (два мільйона шістдесят тисяч 

п’ятсот сорок дві іривні 00 коп.), (без ПДВ)
відкриті торги лютий

Уманець Анатолій Нечипорович, постійна робоча групи 

експертів для супроводу з планування та проведення 

державних закупі вел ь

2060139,41

Лактони, н в. і. у., гетероциклічні сполуки лише з гетеро- 

атомом(-ами) азоту, що мають у структурі неконденсоване 

піразинове кільце, піримідинове кільце, піперазольне кільце чи 

фенотіазинову кільцеву систему без подальшої конденсації; 

гідантоїн та його похідні; сульфонаміди

2220
Кошти державного 

бюджету України

546 202,00 ірн (п’ятсот сорок шість тисяч двісті дві 

іривні 00 коп.), (без І ІДВ)
відкриті торги лютий

Уманець Анатолій Нечипорович, постійна робоча групи 

експертів для супроводу з планування та проведення 

державних закупівель

544995,40


