
Предмет закупівлі Код 
КЕКВ 
(для 

бюджетн
их 

коштів)

Джерело 
фінансування

Очікувана вартіть предмета 
закупівлі 

Процедура 
закупівлі

Орієновний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

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

до підготовки 
документації конкурсних 

торгів (запиту цінових 
пропозицій, 

кваліфікаційної 
документації)

Примітки

1 2 3 4 5 6 7 8

Роботи із капітального ремонту 
орендованих приміщень ДУ "Інститут 
ядерної медицини та променевої 
діагностики НАМН України" для 
розміщення кабінету МРТ по вул. П. 
Майбороди, 8 у м. Києві 
(балансоутримувач ДУ "Інститут 
педіатрії, акушерства та гінекології 
НАМН України")

3210
Кошти 

державного 
бюджету

відкриті 
торги

протягом 
2013 року

Роботи із капітального ремонту 
орендованих  приміщень ДУ 
"Інститут ядерної медицини та 
променевої діагностики НАМН 
України" з розміщенням лабораторії 
радіоізотопної діагностики в вісях 1-7 
та А-В за адресою вул. Обсерваторна, 
3 м. Київ  (балансоутримувач ДУ 
"Інститут урології НАМН України")

3210
Кошти 

державного 
бюджету

відкриті 
торги

протягом 
2013 року

РІЧНИЙ ПЛАН 
                      державних закупівель на 2013 рік (із змінами від 28.10. 2013 року)

Державного підприємства "Управління капітального будівництва Національної академії медичних наук"
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  37995314



Роботи із капітального ремонту 
орендованих приміщень  (із 
демонтажем списаного обладнання) 
будівлі ДУ "Інститут ядерної 
медицини та променевої діагностики 
НАМН України" для розміщення 
кабінетів МРТ 1,5Тл, мамографії  і 
УЗД з пункційною біопсією  по вул. 
Майбороди, 32 у м. Києві  

3210
Кошти 

державного 
бюджету

відкриті 
торги

протягом 
2013 року

Роботи із будівництва лікувально-
реабілітаційного корпусу ДУ 
"Національний інститут серцево-
судинної хірургії ім. М.М. Амосова 
НАМН України" за адресою вул. 
Амосова, 6 в м. Києві

3210
Кошти 

державного 
бюджету

відкриті 
торги

протягом 
2013 року

Роботи із капітального ремонту 
фасадів, покрівлі та приміщень 
лабораторно-клінічного корпусу ДУ 
"Національний інститут серцево-
судинної хірургії ім. М.М. Амосова 
НАМН України" за адресою вул. 
Амосова, 6 в м. Києві

3210
Кошти 

державного 
бюджету

відкриті 
торги

протягом 
2013 року

Роботи із капітального ремонту 
приміщень в вісях 16-18 Г-М на 
відмітці +9.900 лабораторно-
клінічного корпусу для розміщення 
ангіографічної системи в ДУ 
"Національний інститут серцево-
судинної хірургії ім. М.М. Амосова 
НАМН України" за адресою вул. 
Амосова, 6 в м. Києві

3210
Кошти 

державного 
бюджету

відкриті 
торги

протягом 
2013 року



Роботи з капітального ремонту  
приміщень 2-го поверху, покрівлі та 
фасаду із заміною вікон будівлі 
хірургічного  корпусу ДУ 
"Національний інститут серцево-
судинної хірургії ім. М.М. Амосова 
НАМН України" за адресою: вул. 
Амосова, 6 в Солом'янському районі 
м. Києва                                                
Лот №1 - Ремонт приміщень               
Лот №2 - Ремонт покрівлі та фасадів 
із заміною вікон

3210
Кошти 

державного 
бюджету

відкриті 
торги

протягом 
2013 року

Роботи з капітального ремонту  
лабораторного корпусу ДУ 
"Національний інститут серцево-
судинної хірургії ім. М.М. Амосова 
НАМН України" за адресою вул. 
Амосова, 6 в м. Києві                            

3210
Кошти 

державного 
бюджету

відкриті 
торги

протягом 
2013 року

Роботи з капітального ремонту 
будівлі операційного корпусу ДУ 
"Національний інститут серцево-
судинної хірургії ім. М.М. Амосова 
НАМН України" за адресою вул. 
Амосова, 6 в м. Києві                                         
Лот №1 - Ремонт покрівлі                  
Лот №2 - Ремонт фасаду

3210
Кошти 

державного 
бюджету

відкриті 
торги

протягом 
2013 року

Роботи з капітального ремонту 
зовнішніх електричних інженерних 
мереж (із встановленням блоку 
автоматичного живлення) ДУ 
"Національний інститут серцево-
судинної хірургії ім. М.М. Амосова 
НАМН України" за адресою вул. 
Амосова, 6 в м. Києві

3210
Кошти 

державного 
бюджету

відкриті 
торги

протягом 
2013 року



Роботи із капітального ремонту 
лабораторного корпусу (ремонт 
фасаду, ремонт коридору, заміна 
вікон) будівлі ДУ "Інститут 
ендокринології та обміну речовин ім. 
В.П. Комісаренка НАМН України" за 
адресою: вул. Вишгородська, 69  у м. 
Києві                                                                      
Лот №1 – Ремонт фасаду 
Лот №2 – Ремонт коридорів, заміна 
вікон

3210
Кошти 

державного 
бюджету

відкриті 
торги

протягом 
2013 року

Роботи з капітального ремонту 
будівлі головного корпусу ДУ 
"Інститут епідеміології та 
інфекційних хвороб ім. Л.В. 
Громашевського НАМН України" за 
адресою віл. Амосова, 5 у м. Києві                                             

3210
Кошти 

державного 
бюджету

відкриті 
торги

протягом 
2013 року

Роботи із будівництва котельної 
блочного типу ДУ "Інститут 
епідеміології та інфекційних хвороб 
ім. Л.В. Громашевського НАМН 
України" за адресою віл. Амосова, 5 у 
м. Києві

3210
Кошти 

державного 
бюджету

відкриті 
торги

протягом 
2013 року

Роботи із капітального  ремонту 
фасадів будівлі  ДУ "Інститут гігієни 
та медичної екології ім. О.М. 
Марзеєва НАМН України" за адресою 
вул. Попудренка, 50  у  м. Києві 

3210
Кошти 

державного 
бюджету

відкриті 
торги

протягом 
2013 року

Роботи з реконструкції 
експериментально-лабораторного 
корпусу ДУ "Інститут 
гастроентерології НАМН України"  
по пр. Газети Правда, 96 м. 
Дніпропетровськ

3210
Кошти 

державного 
бюджету

відкриті 
торги

протягом 
2013 року



Роботи з капітального ремонту 
цокольного поверху орендованих 
приміщень ДУ "Інститут ядерної 
медицини та променевої діагностики 
НАМН України" для розміщення 
кабінету магнітно-резонансної 
томографії по вул. П. Майбороди, 8 в 
Шевченківському районі м. Києва 

3210
Кошти 

державного 
бюджету

відкриті 
торги

протягом 
2013 року

Роботи із капітального ремонту 
першого поверху орендованих  
приміщень ДУ "Інститут ядерної 
медицини та променевої діагностики 
НАМН України" з розміщенням 
лабораторії радіоізотопної 
діагностики в осях 1-7 та А-В за 
адресою вул. Обсерваторна, 3 м. Київ 

3210
Кошти 

державного 
бюджету

відкриті 
торги

протягом 
2013 року

Секретар комітету з конкурсних торгів  ____________________ Каплуненко С.В.

Голова комітету з конкурсних торгів   ____________________   Горбатко В.О.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 28.10.2013 року  протокол № __53__







 


	план закупівель ДП УКБ НАМН

