РІЧНИЙ ПЛАН ДЕРЖАНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ із змінами
на 2016 рік
Вищий державний навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет»
у тому числі університетська клініка та коледж університету
код ЄДРПОУ 02010758

Предмет закупівлі

1
код ДК 016:2010 - 80.10.1
Послуги пов’язані з особистою безпекою (послуги з
охорони студентських гуртожитків ІФНМУ)
код ДК 016:2010 – 35.30.1
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
(код ДК 021:2015 – 09320- пара, гаряча вода та повязана
продукція, централізоване опалення) – 2 лоти:
лот1- Пара та гаряча вода; постачання пари та
гарячої води (код ДК 021:2015 – 09320- пара, гаряча
вода та повязана продукція) (навчальні корпусу та
гуртожитки ІФНМУ);

Код
КЕКВ
(для
бюджетни
х коштів)
2
2240

4
632000,00 грн. в т.ч. ПДВ
(шістсот тридцять дві тисяч гривень 00 коп. )

5
Відкриті
торги

Примітки
(відповідальний –
підрозділ)
7
Адміністративногосподарський
відділ ІФНМУ

7880580.04 грн. в т.ч. ПДВ
(сім мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч п’ятсот
вісімдесят гривень 04 коп.)

2271

лот№2- Пара та гаряча вода; постачання пари та
гарячої води
(код ДК 021:2015 – 09320централізоване опалення) (навчальні корпуси та
центр
стоматології
університетської
клініки
ІФНМУ);
код ДК 016-2010 –36.00.2
Обробляння та розподіляння води трубопроводами
(код ДК 021-2015 – 41110000-3 питна вода)-2 лоти:
лот №1 Обробляння та розподіляння води
трубопроводами в м. Івано-Франківську (навчальні
корпуси, гуртожитки та структурні підрозділи
ІФНМУ);
лот №2 Обробляння та розподіляння води
трубопроводами в м. Яремче (навчально-виробнича
рекреаційна база);
код ДК 016-2010 –37.00.1
Послуги каналізаційні (код ДК 021-2015 –90400000-1послуги у сфері водовідведення )

Очікувана вартість предмета закупівлі, грн.

Процедура
закупівлі

Орієнтований
початок
проведення
процедури
закупівлі
6
Грудень 2015р.

лот №1- 4665615,73 грн. в т.ч. ПДВ
(чотири мільйони шістсот шістдесят п’ять
тисяч шістсот п'ятнадцять гривень 73 коп.)

Переговорн
а процедура
закупівлі

Січень 2016р.

Адміністративногосподарський
відділ ІФНМУ

лот№1 – 212760,00 грн. в т.ч. ПДВ
Переговорн
(двісті дванадцять сімсот шістдесят гривень 00 а процедура
коп.)
закупівлі

Січень-лютий
2016р.

Адміністративногосподарський
відділ ІФНМУ

Січень-лютий
2016р.

Адміністративногосподарський
відділ ІФНМУ

лот№2-3214964,31 грн. в т.ч. ПДВ
(три мільйони двісті чотирнадцять тисяч
дев’ятсот шістдесят чотири гривні 31 коп.)
233460,00 грн. в т.ч. ПДВ
(двісті тридцять три тисячі чотириста шістсот
гривень 00 коп.)
2272

лот№2 – 20700,00 грн. в т.ч. ПДВ
(двадцять тисяч сімсот гривень 00 коп.)

2272

421860,00 грн. в т.ч. ПДВ
(чотириста двадцять одна тисяча вісімсот
шістдесят гривень 00 коп.)

Переговорн
а процедура
закупівлі

код ДК 016-2010 – 35.11.1
Енергія електрична (код ДК 021-2015- 09310000-5
електрична енергія) 2 лоти:
лот №1-енергія електрична в м. Івано-Франківську
(навчальні корпуси, гуртожитки та структурні
підрозділи ІФНМУ);

2664600 грн. в т.ч. ПДВ
( два мільйони шістсот шістдесят чотири тисячі
шістсот гривень 00 коп.)
2273

Переговорн
лот №1 – 2544600,00 грн. в т.ч. ПДВ( два мільйони
а процедура
п’ятсот сорок чотири тисячі шістсот гривень
закупівлі
00 коп.)

лот№2 - енергія електрична в м. Яремче (навчальновиробнича рекреаційна база );
код ДК 016-2010 – 06.20.1
Газ природній, скраплений або в газоподібному
стані(код ДК 021-2015 – 09123000-7 – Природній газ)2 лоти:

лот №2 - 120000 грн. в т.ч. ПДВ(сто двадцять
тисяч гривень 00 коп.)
1238773,32 грн. в т.ч. ПДВ
(один мільйон двісті тридцять вісім тисяч вісімсот
сімдесят три гривні 32 коп.)

лот№1 - газ природній, скраплений або в
газоподібному стані в м. Івано-Франківську (навчальні
корпуси та структурні підрозділи);

лот №1 – 961695,00 грн. в т.ч. ПДВ(дев’ятсот
шістдесят одна тисяча шістсот дев’яносто Переговорн
п’ять гривень 00 коп.)
а процедура
закупівлі
лот №2 – 107820,00 грн. в т.ч. ПДВ
(сто сім тисяч вісімсот двадцять гривень 00
коп.)

2274

лот№2 - газ природній, скраплений або в
газоподібному стані в м. Івано-Франківську
(гуртожитки);
лот №3 - газ природній, скраплений або в
газоподібному стані в м. Яремче (навчальновиробнича рекреаційна база)
код ДК 016-2010 – 85.59.1
послуги освітянські, інші, н.в.і.у. (проведення
ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок»)
(код ДК 021-2015 – 80400000-8 - послуги у сфері
освіти для дорослих та інші освітні послуги)

Ерстенюк Г.М.
(прізвище, ініціали)

Секретар комітету з
конкурсних торгів

Костишин У.Б.
(прізвище, ініціали)

Адміністративногосподарський
відділ ІФНМУ

Січень 2016р.

Адміністративногосподарський
відділ ІФНМУ

Січень 2016р.

Відділ ECTS
(європейської
трансферної
системи) та
моніторингу якості
освіти

лот №3 - 169258,32 грн. в т.ч. ПДВ
(сто шістдесят дев’ять тисяч двісті п’ятдесят
вісім гривень 32 коп.)
2240

Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від 21.01.2016р.
Голова комітету з
конкурсних торгів

Січень-лютий
2016р.

435705,06 грн. в т.ч. ПДВ
(чотириста тридцять п’ять тисяч сімсот п’ять
гривень 06 коп.)

Переговорн
а процедура
закупівлі

