
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ міністерства

еконмічного розвитку

і торгівлі

15.09.2014 № 1106

Предмет закупівлі Код КЕКВ Очікувана Процедура Орієнтований  Примітки

(для бюджетних вартість  закупівлі  початок 

 коштів) предмета проведення

закупівлі (в т.ч.ПДВ) процедури

закупівлі

573 701 грн.

пп.2п.2ст.39 Закону України 

"Про здійснення державних 

закупівель"

(п’ятсот сімдесят три тисячі сімсот одна 

грн.)
пп.2п.2ст.39 Закону України 

"Про здійснення державних 

закупівель"

35.30.1 Пара та гаряча вода 2271

3 872 337 грн. (три мільйони вісімсот 

сімдесят дві тисячі триста тридцять сім 

грн.)

Переговорна 

процедура закупівлі
грудень 2014 р.  

пп.2п.2ст.39 Закону України 

"Про здійснення державних 

закупівель"

36.00.2 Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами
2272

204 594 грн. (двісті чотири тисячі п’ятсот 

дев’яносто чотири грн.)

Переговорна 

процедура закупівлі
грудень 2014 р.  

пп.2п.2ст.39 Закону України 

"Про здійснення державних 

закупівель"

37.00.1 Послуги каналізаційні 2272
387 882 грн. (триста вісімдесят сім тисяч 

вісімсот вісімдесят дві грн.)

Переговорна 

процедура закупівлі
грудень 2014 р.  

пп.2п.2ст.39 Закону України 

"Про здійснення державних 

закупівель"

85.59.1 Послуги освітянські, н. в. і. у. 2240
160 772,10 грн. (сто шістедесят тисяч 

сімсот сімдесят дві грн.10коп.)

Переговорна 

процедура закупівлі
квітень 2015 р. 

пп.2п.2ст.39 Закону України 

"Про здійснення державних 

закупівель"

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ із змінами

НА 2015 РІК

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я.Горбачевського МОЗ  України"        КОД 02010830

06.20.1 Газ природний, скраплений або в 

газоподібному стані
2274

Переговорна 

процедура закупівлі
грудень 2014 р.  

35.11.1 Електрична енергія 2273

2 192 466 грн. (два мільйони сто 

дев’носто дві тисячі чотириста шістдесят 

шість грн.)

Переговорна 

процедура закупівлі
грудень 2014 р.  



17.12.1  Папір офсетний 2210
395 550 грн. (триста дев'яносто п'ять 

тисяч п'ятсот   п'ятдесят грн.)
Відкриті торги травень 2015 р. 

26.60.1 Устатковання радіологічне, 

електромедичне та електротерапевтичне 

устатковання
3110

124 000,00 грн. (сто двадцять чотири 

тисячі грн.)

Запит цінових 

пропозицій
червень 2015 р. 

18.13.2 Форми друкарські 2210
214 893 грн. (двісті чотирнадцять тисяч 

вісімсот дев'яносто три грн)

Запит цінових 

пропозицій
червень 2015 р. 

19.20.2 Паливо рідинне та газ, оливи 

мастильні
2210

389 000 грн. (триста вісімдесят дев'ять  

тисяч грн.)
Відкриті торги липень 2015 р. 

16.21.1 Плити деревностружкові й 

подібні плити з деревини чи з інших 

здерев'янілих матеріалів

2210
350 000 грн. (триста п'ятдесят тисяч  

грн.)
Відкриті торги липень 2015 р. 

38.11.2 Збирання комунальних безпечних 

відходів, непридатних для вторинного 

використання

2240
86 072 грн.( вісімдесят шість тисяч 

сімдесят дві грн.)

Запит цінових 

пропозицій
серпень 2015р.

26.60.1 Устатковання радіологічне, 

електромедичне та електротерапевтичне 

устатковання
3110

156 000 грн.(сто п'ятдесят шість тисяч 

грн.)

Запит цінових 

пропозицій
вересень 2015 р. 

32.99.5 Вироби інші, н.в.і.у. Прилади та 

моделі, призначені для демонстраційних 

цілей

3310
1 457 000 грн.(один мільйон чотириста 

п'ятдесят сім тисяч грн.)
Відкриті торги вересень 2015 р. 

32.50.1 Інструменти і прилади медичні, 

хірургічні та стоматологічні 

(Стоматологічні установки)

3310
650 000 грн.(шістсот п'ятдесят тисяч 

грн.)
Відкриті торги жовтень, 2015 р.

26.20.1 Машини обчислювальні, частини 

та приладдя до них
3310

2 829 100 грн.(два мільйони вісімсот 

двадцять дев'ять тисяч сто грн.)
Відкриті торги жовтень, 2015 р.

пп.2п.2ст.39 Закону України 

"Про здійснення державних 

закупівель"

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  13.10.2015р. 

                                  Голова комітету з конкурсних торгів ____________________  Слабий О.Б.

06.20.1 Газ природний, скраплений або в 

газоподібному стані
2274

337 664,43 грн. (триста тридцять сім 

тисяч  шістсот шістдесят чотири гривні 

43 коп.) 

Переговорна 

процедура закупівлі
липень 2015 р.  
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                                  Секретар комітету з конкурсних торгів ________________________ Піняга Н.К.





Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  13.10.2015р. 

                                  Голова комітету з конкурсних торгів ____________________  Слабий О.Б.



                                  Секретар комітету з конкурсних торгів ________________________ Піняга Н.К.


