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ЗМІНИ ДО ДОДАТКУ 

 РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2016 рік 

Державна установа «Інститут медицини праці  

Національної академії медичних наук України» 
код за ЄДРПОУ 22946309 

зміни від 28.07.2016 року 
Предмет закупівлі Код КЕКВ  

(для бюджетних 

коштів) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

(грн.) 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Продукти харчові  ДК 016:2010:11.07.1 

(Води мінеральні та безалкогольні напої, вода 

бутильована); 

ДК 021:2015 – 15981100-9 Продукти харчування, 

напої, тютюн та супутня продукція ( вода 

бутильована) 

 

 

2230 

6000,00 грн. 

(шість тисяч грн.  

00 коп.) 

 січень-грудень 2016р.  

Транспортні засоби  

Шини та камери ґумові нові (шини для автомобілів) 

ДК 016:2010:22.11.1 

ДК 021:2015- 34351100-3 Автомобільні 

шини)  

 

2281 

25000,00 грн. 

(двадцять п’ять  

тисяч грн.00 коп.) 

 січень-грудень 2016р  

Акумулятори електричні та частини до них 

(акумуляторні батареї для автомобілів);  

ДК 016:2010: 27.20.2 

ДК 021:2015- 31440000-2 Запасні частини різні) 

2281 20000,00 грн. 

(двадцять тисяч 

грн.00 коп.) 

 січень-грудень 2016р  

Частини та приладдя до моторних транспортних 

засобів, н.в.і.у (колодки гальмівні для автомобілів);  

ДК 016:2010: 29.32.2 

ДК 021:2015-34322400-4 Частини та приладдя до 

транспортних засобів і їх двигунів) 

2281 15000,00 грн. 

(тридцять тисяч 

грн. 00 коп.) 

 січень-грудень 2016р  

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=10
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Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні 

апарати (фільтри для автомобілів);  

ДК 016:2010: 28.29.1 

ДК 021:2015 - 42910000-8  Апарати для 

дистилювання, фільтрування чи ректифікації) 

2281 

 

10000,00 грн. 

(десять тисяч грн.  

00 коп.) 

 січень-грудень 2016р.  

 

 

 

 

 

Засоби змащувальні; присадки; речовини 

антифризні готові (антифриз, гальмівна рідина); 

ДК 016:2010: 28.29.1 

ДК 021:2015- 24951311-8  Антифризні речовини) 

2281 15000,00 грн. 

(п’ятнадцять  тисяч 

грн.00 коп.) 

 січень-грудень 2016р  

Технічне обслуговування та ремонтування 

автомобілів і маловантажних автотранспортних 

засобів (технічне обслуговування та ремонт); 

ДК 016:2010: 28.29.1 

ДК 021:2015- 50112000-3 Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування) 

2281 60000,00 грн. 

(шістдесят тисяч 

грн. 00 коп.) 

 січень-грудень 2016р  

Послуги щодо страхування автотранспорту 

ДК 016:2010: 65.12.2 

ДК 021:2015: 66514110-0 Послуги зі страхування  

транспортних засобів) 

2281 12000,00 грн. 

(дванадцять тисяч 

грн. 00 коп.) 

 січень-грудень 2016р  

Вироби з недорогоцінних металів, інші (скоби для 

степлера, скріпки канцелярські, затискачі, 

антистеплери, діркопробивач й подібне 

канцелярське приладдя з недорогоцінних металів);   

ДК 016:2010: 25.99.2 

ДК 021:2015- 30197000-2 Дрібне канцелярське 

приладдя     

2281 

2210 

30000,00 грн. 

(тридцять тисяч 

грн. 00 коп.) 

 січень-грудень 2016р.  

Убори наголовні захисні; ручки для писання та 

олівці, дошки, штемпелі для датування, 

опечатування та нумерування; стрічки до 

друкарських машинок, штемпельні подушечки 

(маркери, коректор-олівець, коректор-ручка, ручки, 

олівці, тощо);  

ДК 016:2010: 32.99.1 

2281 

2210 

50000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч 

грн. 00 коп.) 

 

20000,00 грн. 

(двадцять тисяч 

грн.00 коп.) 

 січень-грудень 2016р  
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ДК 021:2015:  30192000-1 – офісне приладдя 

3019900-0  - Конверти  

Вироби пластмасові інші, н.в.і.у. (файли, папки, 

скотч та інші пластмасові вироби, дрібний 

лабораторний посуд);  

Д К 016:2010: 22.29.2 

ДК 021:2015- 44400000-4 Готова продукція різних 

видів та супутні вироби)  

2281 

 

170000,00 грн. 

(сто сімдесят тисяч 

грн.00 коп.) 

 січень-грудень 2016р  

Вироби канцелярські, паперові (бланки, журнали, 

закладки клейкі, книги обліку, конверти, папір для 

нотаток, папки на зав'язках, реєстри, 

реєстратори, тощо); 

 Д К 016:2010: 17.22.1 

ДК 021:2015:  30199000-0 Паперове канцелярське 

приладдя та інші паперові вироби 22800000-8 

Паперові чи картонні реєстраційні журнали, 

бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та 

інші паперові канцелярські вироби.  

2281 

2210 

65000,00 грн. 

(шістдесят п’ять 

тисяч грн. 00 коп.) 

 

 січень-грудень 2016р  

Папір і картон оброблені 

 (папір А4, папір для факсу); 

 ДК 016 -2010: 17.12.7 

ДК 021:2015:   30197 - Оброблені папір і картон. 

Папір для друку.Папір для фотокопіювання) 

2281 

2210 

150000,00 грн. 

( сто п’ятдесят 

тисяч грн. 00 коп.) 

 

 січень-грудень 2016р.  

Фарби та лаки на основі полімерів   

ДК 016:2010: 20.30.1 

ДК 021:2015: 44800000-8 Фарби, лаки, друкарська 

фарба  та мастики) 

2281 

2210 

10000,00 грн. 

(десять тисяч грн.  

00 коп.) 

 січень-грудень 2016р  

Клеї (клей ПВА, клей-олівець);  

ДК 016:2010: 20.52.1 

ДК 021:2015: 24910000-6 Клеї) 

2281 

2210 

5000,00 грн. 

(  п’ять тисяч грн. 

00 коп.) 

 січень-грудень 2016р  

Препарати пахучі, воски та інші засоби для 

чищення ( порошки та інші засоби для чищення);  

ДК 016:2010: 20.41.4 

ДК 021:2015: 39810000-3 Ароматизатори та воски) 

2281 

2210 

30000,00 грн. 

(тридцять тисяч 

грн. 00 коп.) 

 січень-грудень 2016р  
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Мило, засоби мийні та засоби для чищення (миючі 

засоби та побутова хімія);  

ДК 016:2010: 20.41.3 

ДК  021:2015:  39830000-9  Продукція для чищення)  

2281 

2210 

60000,00 грн. 

(шістдесят тисяч 

грн. 00 коп.) 

 січень-грудень 2016р.  

Тара пластмасова (кульки для сміття);  

ДК 016:2010: 22.22.1 

 ДК  021:2015: 19640000-4 

Поліетиленові мішки та пакети для сміття) 

2281 

2210 

10000,00 грн. 

(десять тисяч грн.  

00 коп.) 

 січень-грудень 2016р  

Машини конторські/офісні, інші, та частини до них 

(картриджі);  

ДК 016:2010: 28.23.2 

ДК 021:2015: 30124000-4 Частини та 

 приладдя до офісної техніки. Картриджі зі 

скобами) 

2281 

2210 

60000,00 грн. 

(шістдесят тисяч 

грн. 00 коп.) 

 січень-грудень 2016р  

Носії інформації магнітні й оптичні (накопичувачі, 

флеш-карти);  

ДК 016:2010: 26.80.1 

ДК 021:2015: 30233180-6 Флеш – накопичувачі) 

2281 

2210 

10000,00 грн. 

(десять тисяч грн.  

00 коп.) 

 січень-грудень 2016р  

Машинки друкарські, машини для обробляння 

текстів і лічильні машини (калькулятор);  

ДК 016:2010: 28.23.1 

 ДК 021:2015: 30141300-2 Настільні калькулятори ) 

2281 

2210 

1500,00 грн. 

(одна тисяча 

п’ятсот грн.  00 

коп.) 

 січень-грудень 2016р.  

Пристрої електромонтажні (перехідники);  

ДК 016:2010: 27.33.1 

 ДК 021:2015- 44300000-3 Кабелі, дроти та супутня 

продукція) 

2281 

 

10000,00 грн. 

(десять тисяч грн.  

00 коп.) 

 січень-грудень 2016р  

Проводи та кабелі електронні й електричні, інші 

(Кабель UTB Al-Cu);  

ДК 016:2010: 27.32.1 

 ДК 021:2015- 44318000-2 Електричні 

 проводи. 44320000-9 Кабелі та супутня продукція)  

2281 

 

20000,00 грн. 

(двадцять тисяч  

грн.  00 коп.) 

 січень-грудень 2016р  

Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; 

лампи дугові (лампи енергозберігаюча, лампочки);  

ДК 016:2010: 27.40.1 

2281 

2210 

15000,00 грн. 

(п’ятнадцять  тисяч 

 січень-грудень 2016р  

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.22.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=26.80.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=28.23.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=28.23.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.32.1


 5 

ДК 021:2015-31510000-4 Електричні лампи 

розжарення. 31500000-1 Освітлювальне 

обладнання та електричні лампи 

грн.00 коп.) 

Послуги зв’язку Інтернетом проводовими 

мережами (послуги інтернету); 

ДК 016 -2010: 61.10.4 

  ДК 021:2015: 32412110-8 Мережа Інтернет) 

2281 

 

20000,00 грн. 

(двадцять  тисяч 

грн.00 коп.) 

 січень-грудень 2016р.  

Послуги щодо передавання даних і повідомлень 

(місцевий телефонний зв'язок); 

ДК 016 -2010: 61.10.1 

 ДК 021:2015: 64210000-9 Послуги телефонного 

зв’язку та передачі даних)  

2281 

 

100000,00 грн. 

(сто  тисяч грн. 

00 коп.) 

 січень-грудень 2016р  

Послуги щодо видавання друкованої продукції, 

інші (марки поштові);  

ДК 016:2010: 58.19.1 

 ДК 021:2015: 22410000-7  Марки) 

2281 

2210 

15000,00 грн. 

(п’ятнадцять  тисяч 

грн.00 коп.) 

 січень-грудень 2016р  

Журнали та періодичні видання друковані 

(підписка на періодичні видання, журнали); 

ДК 016:2010: 58.14.1 

 ДК 021:2015: 22212000-9 Газети, 

 періодичні спеціалізовані та інші періодичні 

видання і журнали) 

2281 

2210 

100000,00 грн. 

(сто  тисяч грн. 

00 коп.) 

 січень-грудень 2016р  

Оригінали програмного забезпечення 

(супроводження програми  «Медок» ІСТ-ПРО);  

ДК 016:2010: 62.01.2 

 ДК 021:2015: 48300000-1 Пакети програмного 

забезпечення для роботи з документами, графікою, 

зображеннями, планування часу та офісного 

програмного забезпечення) 

2281 

 

70000,00 грн. 

(сімдесят  тисяч 

грн.00 коп.) 

 січень-грудень 2016р.  

Послуги щодо консультування стосовно систем і 

програмного забезпечення (обслуговування 

програмного забезпечення);  

ДК 016:2010: 62.02.2 

ДК 021:2015: 72200000-7 

2281 

 

15000,00 грн. 

(п’ятнадцять  тисяч 

грн.00 коп.) 

 січень-грудень 2016р  

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=62.01.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=62.02.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=62.02.2
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Послуги з програмування та консультаційні 

послуги з питань програмного забезпечення) 

Ремонтування комп'ютерів і периферійного 

устаткування (обслуговування оргтехніки, заправка 

картриджа);  

ДК 016:2010: 95.11.1 

ДК 021:2015: 50300000-8 

Ремонт, технічне обслуговування персональних 

комп’ютерів, офісного, телекомунікаційного і 

аудіовізуального обладнання, а також супутні 

послуги.  

2281 

2240 

 

50000,00 грн. 

(п’ятдесят  тисяч 

грн.00 коп.) 

 січень-грудень 2016р  

Послуги інженерні (технічна інвентаризація, 

технічне обслуговування тепломережі, каналізації);  

ДК 016:2010: 71.12.1 

ДК 021:2015: 71300000-1  Інженерні послуги) 

2281 50000,00 грн. 

(п’ятдесят  тисяч 

грн.00 коп.) 

 

 січень-грудень 2016р  

Напої алкогольні, дистильовані (спирт 

етиловий, не денатурований міцністю 70
0
) 

ДК 016:2010: 11.01.1 

 ДК 021:2015: 24322510-5 Етиловий спирт) 

2281 

2210 

20000,00 грн. 

(двадцять тисяч 

грн.00 коп.) 

 січень-грудень 2016р.  

Гази промислові (азот рідкий, газова суміш, аргон 

стиснений) 

ДК 016:2010: 20.11.1 

ДК 021:2015: 24110000-8 

Промислові гази: 24111 Рідкий азот. Аргон) 

2281 60000,00 грн. 

(шістдесят тисяч 

грн. 00 коп.) 

 січень-грудень 2016р  

Елементи хімічні н.в. і у: кислоти та сполуки 

неорганічні 

ДК 016:2010: 20.13.2 

 ДК 021:2015: 24310000-0 

Основні неорганічні хімічні речовини) 

2281 10000,00 грн. 

(десять тисяч грн. 

00 коп.) 

 січень-грудень 2016р  

Сульфіди, сульфати, нітрати, фосфати і карбонати 

ДК 016:2010: 20.13.4 

 ДК 021:2015: 24313000-1 Сульфіди, 

 сульфати, нітрати, фосфати та карбонати)  

 

2281 10000,00 грн. 

(десять тисяч грн. 

00 коп.) 

 січень-грудень 2016р  

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=95.11.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=95.11.1
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Спирти, феноли, фенолоспирти та інші  

галогено-,сульфо-, нітрони  нітроза похідні, спирти 

технічні 

ДК 016:2010: 20.14.2 

 ДК 021:2015: 24322000-7 Спирти, 

феноли,фенолоспирти та їх галогено-сульфо-, 

нітро-,нітрозопохідні;,жирні промислові спирти) 

2281 10000,00 грн. 

(десять тисяч грн. 

00 коп.) 

 січень-грудень 2016р  

Кислоти моно карбовані жирні технічні, кислоти  

карбовані та їхні солі 

ДК 016:2010: 20.14.3 

ДК 021:2015: 24323300-7 Ненасичені 

монокарбонові  кислоти та їх сполуки. Карбонові 

кислоти) 

2281 10000,00 грн. 

(десять тисяч грн. 

00 коп.) 

 січень-грудень 2016р  

Ефіри, пероксиди, епоксиди, ацетал і інші  

ДК 016:2010: 20.14.6 

 ДК 021:2015: 24326000-5 Альдегіди, 

 кетони, органічні пероксиди та ефіри) 

2281 8000,00 грн. 

(вісім тисяч грн. 00 

коп.) 

   

Добрива азотні мінеральні чи хімічні (сечовина, 

сульфат амонію, нітрат амонію) 

ДК 016:2010: 20.15.3 

ДК 021:2015: :24410000-1 

Азотні добрива 24413 Рідкий аміак Аміак Сульфат 

амонію) 

2281 10000,00 грн. 

(десять тисяч грн. 

00 коп.) 

 січень-грудень 2016р.  

Фотопластинки й фотоплівки, плівки для друку, 

фото хімікати та фотографічні речовини) 

ДК 016:2010: 20.59.1 

 ДК 021:2015: 24931- Фотопластинки та 

фотоплівки. (Проявники для рентгенівських плівок.  

Фіксажі для рентгенівських плівок.)  

32354009 - Плівки 

 

 

 

2220 

 

 

2220 

 

 

 

50000,00 грн. 

(п’ятдесят  тисяч 

грн.00 коп.) 

20000,00 грн. 

(двадцять  тисяч 

грн.00 коп.) 

 січень-грудень 2016р.  

Продукти хімічні різноманітні (реагенти 2220 20000,00 грн.  січень-грудень 2016р  
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діагностичні або лабораторні) 

ДК 016:2010: 20.59.5 

ДК 021:2015: 33696000-5 Реактиви та контрастні 

речовини) 

2281 (двадцять  тисяч 

грн.00 коп.) 

 

 
Пестициди та інші агрохімічні продукти (засоби 

дезінфекційні) 

ДК 016:2010: 20.20.1 

 ДК 021:2015: 24455000-8 Дезінфекційні 

 засоби) 

2281 150000,00 грн. 

(сто п’ятдесят тисяч 

грн. 00 коп.) 

 

 січень-грудень 2016р  

Препарати фармацевтичні інші  (реактиви 

діагностичні, аптечки, перев’язувальні клейкі);  

ДК 016:2010: 21.20.2 

ДК 021:2015: 33690000-3 Засоби лікування різні 

33196000-0 Аптечки першої медичної допомоги.  

 

33140000-1 Клейкі перев’язувальні матеріали) 

2281 

2220 

 

 

120000,00 грн. 

(сто двадцять тисяч 

грн. 00 коп.) 

70000,00 грн. 

(сімдесят тисяч 

грн.00 коп.) 

 

 січень-грудень 2016р  

Метали кольорові інші та вироби з них, 

металокераміка, зола й залишки, з умістом металів 

або сполук металів (ДСЗУ талій 1.00) 

ДК 016:2010: 24.45.3 

ДК 021:2015: 14764000-4 Металеві руди та сплави. 

14764000-4 Талій) 

2281 10000,00 грн. 

(десять тисяч грн. 

00 коп.) 

 

 січень-грудень 2016р.  

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та 

стоматологічні (шприци, голки, зонди, прилади 

офтальмологічні та подібні вироби й інші 

скарифікатори) 

ДК 016:2010: 32.50.1 

  

 ДК 021:2015: 33169000-2 

 33169000-2 Хірургічні інструменти. 

 

2220  

 

 

 

 

30000,00 грн. 

(тридцять тисяч 

грн..00 коп.) 

 січень-грудень 2016р  
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 33126000-9  Стоматологічні прилади. 

 

 

 

 33141  Шприци. Медичні голки. 

  

  

 

33122000-1 Офтальмологічне обладнання 

30000,00 грн. 

(тридцять тисяч 

грн..00 коп.) 

50000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч 

грн..00 коп.) 

 

10000,00 грн. 

(десять тисяч 

грн..00коп.) 

Послуги щодо наукового дослідження та 

експериментального розроблення у сфері інших 

природних наук) 

ДК 016:2010: 72.19.1 

ДК 021:2015: 73100000-3 Послуги у сфері наукових 

досліджень та експериментальних розробок) 

2281 50000,00 грн. 

(п’ятдесят  тисяч 

грн.00 коп.) 

 

 січень-грудень 2016р  

Тварини, яких розводять на фермах, інші (тварини 

для досліджень) 

ДК 016:2010: 01.49.1 

ДК 021:2015: 71900000-7 Лабораторні послуги ) 

2281 100000,00 грн. 

(сто тисяч грн.  

00 коп.) 

 

 січень-грудень 2016р  

Корми готові для тварин сільськогосподарських 

(корм для  піддослідних тварин) 

ДК 016:2010: 10.91.1 

ДК 021:2015: 03000000-1 

Сільськогосподарська, фермерська продукція, 

продукція рибальства, лісівництва та супутня 

продукція  

2281 40000,00 грн. 

(сорок тисяч грн.  

00 коп.) 

 

 січень-грудень 2016р.  

Послуги видавничі ( виготовлення книг) 

ДК 016:2010: 58.11.1  

ДК 021:2015 79800000-2 Друкарські та  супутні 

послуги. Послуги з  типографського набору) 

2281 120000,00 грн. 

(сто двадцять тисяч 

грн. 00 коп.) 

 

 січень-грудень 2016р  

Збирання комунальних безпечних відходів 

придатних для вторинного використання (вивіз 
2281 20000,00 грн.  січень-грудень 2016р  
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сміття) 

ДК 016:2010: 38.11.1 

 ДК 021:2015: 90512000-9 Послуги з вивезення 

біологічних відходів) 

( двадцять тисяч 

грн. 00 коп.) 

 

Утилізування відсортованих матеріальних ресурсів 

(утилізація біовідходів) 

ДК 016:2010: 38.32.1 

 ДК 021:2015: 90524300-9 Послуги з вивезення 

біологічних відходів) 

2281 10000,00 грн. 

( десять тисяч грн. 

00 коп.) 

 

 січень-грудень 2016р  

Послуги щодо очищування, інші (санобробка 

приміщень, санобробка речей) 

ДК 016:2010: 81.29.1 

ДК 021:2015: 90900000-6 Послуги з прибирання та 

санітарно-гігієнічні послуги) 

2240 25000,00 грн. 

( двадцять п’ять  

тисяч грн. 00 коп.) 

 

 січень-грудень 2016р.  

Послуги щодо очищування, інші (бак контроль)) 

ДК 016:2010: 81.29.1 

ДК 021:2015: 90900000-6 Послуги з 

 прибирання та санітарно-гігієнічні послуги) 

2240 18000,00 грн. 

( вісімнадцять  

тисяч грн. 00 коп.) 

 

 

 січень-грудень 2016р  

Ремонтування та технічне обслуговування 

електронного і оптичного устаткування (ремонт 

обладнання) 

ДК 016:2010: 33.13.1 

ДК 021:2015: 50430000-8 Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування будівельних 

конструкцій) 

2281 150000,00 грн. 

(сто п’ятдесят тисяч 

грн. 00 коп.) 

 

 січень-грудень 2016р  

Ремонтування та технічне обслуговування 

електронного і оптичного устаткування (повірка 

приладів) 

ДК 016:2010: 33.13.1 

 ДК 021:2015: 50400000-9 Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування будівельних 

конструкцій) 

2281 100000,00 грн. 

(сто тисяч грн. 

 00 коп.) 

 

 січень-грудень 2016р  
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Послуги освітянські, інші,н.в. і у. (навчання – 

курси) 

ДК 016:2010: 85.59.1 

ДК 021:2015: 80522000-9 Навчальні семінари) 

2281 15000,00 грн. 

( п’ятнадцять тисяч 

грн. 00 коп.) 

 

 січень-грудень 2016р.  

Послуги систем безпеки (послуги охорони) 

ДК 016:2010: 80.20.1 

 ДК 021:2015: 79710000-4 Охоронні послуги) 

2281 55000,00 грн. 

(  п’ятдесят п’ять 

тисяч грн. 00 коп.) 

 

 січень-грудень 2016р  

Послуги щодо прання та хімічного чищення 

виробів (прання білизни) 

ДК 016:2010: 96.01.1 

ДК 021:2015: 98310000-9 Послуги з  прання і 

сухого чищення) 

2240 30000,00 грн. 

( тридцять   тисяч 

грн. 00 коп.) 

 

 січень-грудень 2016р  

Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні 

та випробувальні, інші 

ДК 016:2010: 26.51.6 

 ДК 021:2015: 38400000-9 Прилади для перевірки 

фізичних характеристик)  

 

2281 

 

198000,00 грн. 

(сто дев’яносто 

вісім тисяч грн. 

 00 коп.) 

 січень-грудень 2016р  

Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні 

апарати 

ДК 016-2010 28.29.1 

ДК 021:2015 42931100-2 Настольна центрифуга 

Megafuge 8R з охолодженням) 

3210 180000,00 грн. 

(сто  вісімдесят 

тисяч грн. 

 00 коп.) 

  

 січень-грудень 2016р.  

Термостати, моностати та інші прилади й апаратура 

для автоматичного регулювання чи контролювання 

ДК 016-2010 26.51.7 

ДК 021:2015 38000000-5 Ротаційний випарювач RV 

10 digital (VW/IKA) 

 

3210 120000,00 грн.  

(сто двадцять  

тисяч грн.  00 коп.) 

 

 січень-грудень 2016р  

Частини та приладдя до вимірювального, 

випробувального та навігаційного устаткування 

ДК 016-2010 26.51.8 

2281 60000,00 грн. 

( шістдесят   тисяч 

грн. 00 коп.) 

 січень-грудень 2016р  
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 ДК 021:2015 38000000-5 Кутовий ротор 

HIGHConic   ІІІ на 6х50 мл конічних пробірок з 

кришкою  

 

Частини та приладдя до вимірювального, 

випробувального та навігаційного устаткування 

ДК 016-2010 26.51.8 

ДК 021:2015 38437000-7-6  Адаптер для конічних 

пробірок 15 мл до ротору HIGHConic,  6 шт/пак). 

2281 13000,00 грн. 

( тринадцять   тисяч 

грн. 00 коп.) 

 

 січень-грудень 2016р  

Терези точні, інструменти для креслення, 

розраховування, вимірювання лінійних розмірів і 

подібної призначеності 

ДК 016-2010 26.51.3 

 ДК 021:2015 38311100-9 Прецизійні ваги 440-

33N 200/0,01г, діаметр платформи  105 мм) 

3210 15000,00 грн. 

( п’ятнадцять   

тисяч грн. 00 коп.) 

 

 січень-грудень 2016р.  

Помпи повітряні чи вакуумні; компресори повітряні 

чи інші газові 

ДК 016-2010 28.13.2 

 ДК 021:2015 42122500-5 Насос YPV, водяний, 

хімічно стійкий) 

3210 30000,00 грн. 

(тридцять   тисяч 

грн. 00 коп.) 

 

 січень-грудень 2016р  

Машини й устаткування спеціальної призначеності, 

н.в.і.у 

ДК 016-2010 28.99.3 

ДК 021:2015 38000000-5 Шейкер-вортекс MS 3 

basic) 

3210 33000,00 грн. 

(тридцять три 

тисячі грн. 00 коп.) 

 

 січень-грудень 2016р  

Машини й устаткування спеціальної призначеності, 

н.в.і.у 

ДК 016-2010 28.99.3 

ДК 021:2015 38000000-5 Орбітальний шейкер 3005 

analogue) 

3210 40000,00 грн. 

(сорок   тисяч грн. 

00 коп.) 

 

 січень-грудень 2016р  

Устаткування для паяння м’якими та твердими 

припоями чи зварювання, машини й апарати для 

поверхневого термообробляння та гарячого 

напилення. електричні 

ДК 016-2010 27.90.3 

3210 15000,00 грн. 

( п’ятнадцять   

тисяч грн. 00 коп.) 

 

 січень-грудень 2016р  
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ДК 021:2015 34320000-6 Платформа для колб з 4 

утримуючими ролами до шейкеру  серії 3005) 

Прилади радіолокаційні та радіонавігаційні 

ДК 016-2010 27.51.2 

ДК 021:2015 38000000-5 Млин аналітичний TUBE 

MILL control (IKA) 

3210 40000,00 грн. 

(сорок   тисяч грн. 

00 коп.) 

 

 січень-грудень 2016р  

Терези точні, інструменти для креслення, 

розраховування, вимірювання лінійних розмірів і 

подібної призначеності 

ДК 016-2010 26.51.3 

ДК 021:2015 38310000-1 Прецизійні ваги 440-47N, 

2000/0,1г, розмір платформи 130х130 

 

3210 12000,00 грн. 

( дванадцять   тисяч 

грн. 00 коп.) 

 

 січень-грудень 2016р  

Продукти хімічні, інші, н.в.і.у. 

ДК 016-2010 20.59.5 

ДК 021:2015 33696300-8 Хімічні реактиви 

(Реактиви) 

2281 150000,00 грн. 

(сто п’ятдесят тисяч 

грн. 00 коп.). 

 січень-грудень 2016р  

Прилади для контролювання інших фізичних 

характеристик 

ДК 016-2010 26.51.5 

ДК 021:2015 38432000-2 Апарати для аналіза (Чіпи 

для прилада CMS) 

2281 180000,00 грн. 

(сто вісімдесят 

тисяч грн.. 00 коп.) 

 січень-грудень 2016р  

 

Затверджений  рішенням комітету з конкурсних  торгів від 28.07.2016р.  

 

 

                                                                Голова  комітету з конкурсних торгів                            _________________       Чернюк В.І.   

 
                         

                                                                           Секретар  комітету з конкурсних торгів                         _________________        Малішевська З.А.                                                                                               

                                                                 

                                                               м.п. 

 

 


