ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку і
22 березня 2016 року N 490

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2017 рік
1. Найменування замовника* Одеський національний медичний університет
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*.02010801
3. Конкретна назва предмета
закупівлі:

Предмети,матеріали,
обладнання та інвентар
насіння соняшника
Гравій, пісок, щебень, галька,
суміши, глина, наповнювачі
Сіль
Олово для пайки проводів
Скло
Мінеральна вода (газована,
негазована, ароматизована)
рабочий одяг
Перчатки робочі

4. Коди відповідних класифікаторів предмета
закупівлі (за наявності)

5. Код згідно
з КЕКВ (для
бюджетних
коштів)

2210

6. Розмір
7. Процедура
бюджетного
закупівлі.
призначення за
коштори-сом або
очікувана вартість
предмета закупівлі

8019728,00

03110000-5 Сільськогосподарські культури, продукція
товарного садівництва та рослинництва

2210

14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі

2210

14430000-4 Випарена сіль і чистий хлорид натрію
14710000-1 Залізо, свинець, цинк, олово та мідь
14820000-5 Скло
15980000-1 Безалкогольні напої

2210
2210
2210
2210

50000,00
20000,00
32000,00

18130000-9 Спеціальний робочий одяг
18140000-2 Аксесуари до робочого одягу

2210
2210

114258,00
55000,00

38130,00
80000,00

15000,00

8. Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі:

Рукавички оглядові латексні
18420000-9 Аксесуари для одягу
"MEDICARE" (нестерильні, не
текстуровані, з пудрою)
Подарунки та нагороди, медалі, 18530000-3 Подарунки та нагороди
кубки
протектори, ободові стрічки,
19510000-4 Гумові вироби
кордна тканина,ізоляційна стрічка

2210

труба PPR
19520000-7 Пластмасові вироби
Пакети для сміття 120л, 30л, 35л. 19640000-4 Поліетиленові мішки та пакети для сміття

2210
2210

Пластикові студентськи квітки

2210

Офсетні пластини
штампувальне обладнання

22450000-9 Друкована продукція з елементами
захисту
22510000-8 Офсетні пластини
22520000-1 Обладнання для сухого витравлювання

Друкарська фарба, туш, чорнила

22610000-9 Друкарська фарба

2210

Зошити
теки, швидкозшивачі
Спирт
Засіб дезінфікуючий
Змазки та мастильні матеріали,
вогнегасні речовини,
стоматологічній віск, активоване
вугілля, аерозолі, хімічні добавки

22830000-7 Зошити
22850000-3 Швидкозшивачі та супутнє приладдя
24320000-3 Основні органічні хімічні речовини
24450000-3 Агрохімічна продукція
24950000-8 Спеціалізована хімічна продукція

2210
2210
2210
2210
2210

23000,00
101000,00
190000,00
175000,00
199999,00

Картриджі з тонером

30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне
обладнання для офсетного друку
31210000-1 Електрична апаратура для комутування та
захисту електричних кіл

2210

199999,00

2210

55000,00

Din -рейка перфорована 35х7,5
,вимикачі, клеми, розмикачі,
вилки, запобіжник ПН,
перемикачі, електричні реле,
патрони, розетки
Кабель, ПВС,Провід ШВВП,
2х2,5
Батарейні блоки
акумулятори

2210

91000,00

2210
35000,00

2210
2210

31320000-5 Електророзподільні кабелі
31420000-6 Гальванічні батареї
31430000-9 Електричні акумулятори

199900,00

185000,00
199999,00
199999,00
82560,00
199999,00
199999,00

199999,00
2210
2210

61000,00
190000,00

лампи освітлення
ліхтарики та світільники

31510000-4 Електричні лампи розжарення
31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура

2210
2210

стартери, люмінісцентні лампи

31530000-0 Частини до світильників та
освітлювального обладнання
31650000-7 Ізоляційне приладдя
31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари
до електричного обладнання
31710000-6 Електронне обладнання
32560000-6 Оптоволоконні матеріали
33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації
та дослідне обладнання

2210

Електроізоляційна стрічка
стабілізатори напруги

199999,00
165000,00
97000,00

2210
2210

25000,00

2210
2210
2210

75000,00
199999,00
50000,00

Туалетний папір; паперові: носові 33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки,
хустинки, рушники, серветки
рушники для рук і серветки

2210

199999,00

лабораторні пробирки

33790000-4 Скляний посуд лабораторного, санітарногігієнічного чи фармацевтичного призначення

2210

79000,00

Вентиляторні паси, свічки
запалювання, радіатори, поршні,
прокладки, гумові: стрічки,
приводні паси.
Гальмові колодки, глушники,
муфти зчеплення
автомобільні шини

34310000-3 Двигуни та їх частини

електроди
Оптововолоконні кабелі
індиктори стерилізації

респиратори,вогненасники,
сиситеми та інструменти
пожежогасіння, піна, захисні:
обладнання, пристрої, одяг
Мітли, щітки, кість макловиця,
№7, відра, лінійки,столовий
посуд, туалетні йоржики, губки

82000,00

2210, 3110
199999,00

34320000-6 Механічні запасні частини, крім двигунів
і частин двигунів
34350000-5 Шини для транспортних засобів великої
та малої тоннажності
35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне
обладнання

2210

39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та
господарства і приладдя для закладів громадського
харчування

2210

199999,00

2210

25000,00

Секційні лотки, письмови набори 39260000-2 Секційні лотки та канцелярське приладдя

2210

199999,00
199999,00

2210
78000,00

білізна, порошок для чищення
39830000-9 Продукція для чищення
посуду
Кран водоразбірний з носиком,
42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентилі,
вентилі, клапани,запори, засувки. клапани та подібні пристрої

2210

199999,00

2210

185000,00

Водонагрівальні бойлери.
Дрель, рубанок, шліфовальна
кутова машинка, шуруповерт
електричний
Оливні та бензинові фільтри

2210
2210

199999,00

42160000-8 Котельні установки
42650000-7 Ручні інструменти пневматичні чи
моторизовані

42910000-8 Апарати для дистилювання, фільтрування
чи ректифікації
гнучкі труби
44140000-3 Продукція, пов’язана з конструкційними
матеріалами
трубна арматура (трійник з метал. 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні
труби з зовніш. різьб. ,фланци,
труби, тюбінги та супутні вироби
хомути, коліна).
Плити, стрічка, фольга
44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані
з конструкційними матеріалами
фанера, цвяхи
44190000-8 Конструкційні матеріали різні
кронштейни для труб, кутові та 44210000-5 Конструкції та їх частини
камерні профілі.
вікна, двері, рами, склопакети,
44220000-8 Столярні вироби
віконниці, пороги, сходи
металевий трос
44310000-0 Вироби з дроту
Кабельні роз’єми, оболонки,
44320000-9 Кабелі та супутня продукція
хомути, кабелі
арматура, дріт
44330000-2 Будівельні прути, стрижні, дроти та
профілі
умивальники, унітази, бачок,
44410000-7 Вироби для ванної кімнати та кухні
сифон до умивальника з
металевою горловиною

100000,00
2210
2210

170000,00
95000,00
199999,00

2210
2210
2210
2210
2210
2210

175000,00
119000,00
69000,00
99900,00
45000,00
89000,00
199999,00

2210

110000,00

дробина, ущільнювачі, гумові
44420000-0 Будівельні товари
прокладки, світловідбивні стрічки

2210

100000,00

Штикові та савкові лопати,
викурутки, свердла
Замки навісні, врізні, шурупи,
саморізи, болти
мастика для натирання
підлоги,розчинники
Програмний продукт,пакети
оновлення до комп програми
комплексна система автоматизації
підприємства «ІС
ПРО»,«М.Е.Dос»

44510000-8 Знаряддя

2210

199999,00

44520000-1 Замки, ключі та петлі

2210

44830000-7 Мастики, шпаклівки, замазки та
розчинники
48410000-5 Пакети програмного забезпечення для
управління інвестиціями та підготовки податкової
звітності

2210

199999,00
150000,00

2210

44000,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали
Закупівля медичних газів
24110000-8 Промислові гази
Шприці,медична марля, бинти,
33140000-3 Медичні матеріали
голки, шовні матеріали,
одноразові леза для виготовлення
учбових серій мікропрепаратів

2220
2220
2210

194000
194000,00
199999,00

Продукти харчування
03140000-4 Продукція тваринництва та супутня
продукція
Картопля,горох сушений. Бобові 03210000-6 Зернові культури та картопля
овочі
капуста,буряк,помідори,огірки,яб 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи
лука
Сосиски, ковбаса
15130000-8 М’ясопродукти
Риба хек, бички с/морожена
15220000-6 Риба, рибне філе та інше м’ясо риби
морожені
Фруктовий сік
15320000-7 Фруктові та овочеві соки
Олія рослинна
15410000-5 Сирі олії та тваринні і рослинні жири

2230
2230

1209508,00

Маргарин
Сир
кефір

яйця курячі

15430000-1 Харчові жири
15540000-5 Сирні продукти
15550000-8 Молочні продукти різні

2230

198340,00
190680,00

2230

144726

2230
2230

199356,00

2230
2230

180300,00

2230
2230
2230

8316,00
199170,00
123420,00

199986,00

87804,00

Борошно,рис,вівсяні пластіці
крупа манна
хліб пшенічний, хліб житньопшенічний
цукор
какао
макарони
чай чорний
Харчова сіль
Дріжжі

15610000-7 Продукція борошномельно-круп'яної
промисловості
15620000-0 Крохмалі та крохмалепродукти
15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені
хлібобулочні та кондитерські вироби
1583000-6 Цукор і супутня продукція
15840000-8 Какао; шоколад та цукрові кондитерські
вироби
15850000-1Макаронні вироби
15860000-4 Кава, чай та супутня продукція
15870000-7 Заправки та приправи
15890000-3 Продукти харчування та сушені продукти
різні
Оплата послуг (крім комунальних)

2230
2230
2230

186258,00
19323,00
195192,00

2230
2230

94734,00

2230
2230
2230
2230

151683,00
133152,00
308,00
11683,98
6 631 871,00
199999,00

84420,00

Бензин А95,А92,дизельна олива

09130000-9 Нафта і дистиляти

Каналізаційні
роботи,прокладання ліній
електропередач

45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку
та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і
залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

2240

199999,00

Електромонтажні роботи зі
встановлення систем охоронної
сігналізації та телекомунікаційного обладнання
Встановлення систем
кондиціонування повітря,
водопровідні роботи
Пакети програмного забезпечення
різного призначення та різні
компьютерні системи

45310000-3 Електромонтажні роботи

2240

199999,00

45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні
роботи

2240

195000,00

48310000-1 Пакети програмного забезпечення для
створення документів

2240

199999,00

2240

199999,00

комп’ютерна програма, результат 48610000-7 Системи баз даних
комп’ютерного програмування у
вигляді додатку для мобільних
пристроїв, а також веб-сайт для
студентів ОНМедУ, старост,
кураторів груп, деканату, кафедр і
навчального відділу

2210,2282

Інформаційні системи
Ремонт та технічне
обслуглвування автомобілів

48810000-9 Інформаційні системи
50110000-9 Послуги з ремонту і технічного
обслуговування мототранспортних засобів і
супутнього обладнання

2240
2240

199999,00
199999,00

Ремонт і технічне
обслуговування лічільників води,
газу, електроенергії
Ремонт і технічне обслуговування рентгенологічного та
хірургічного обладнання

50410000-2 Послуги з ремонту і технічного
обслуговування вимірювальних, випробувальних і
контрольних приладів
50420000-5 Послуги з ремонту і технічного
обслуговування медичного та хірургічного
обладнання

2240

199999,00

2240

199999,00

технічне обслуговування та
ремонт реєстраторів
розрахункових операцій (РРО)
Послуги з техничного
обслуговування ліфтів
Послуги зі встановлення
електричного розподільного та
контрольного обладнання
Послуги зі встановлення
бездротових точок доступу та ІР
камер
Послуги зі встановлення
бездротових точок доступу
Перевезення творчого колективу
на фестівалі
Послуги з перестрахування життя

50530000-9 Послуги з ремонту і технічного
обслуговування техніки

2240

115000,00

50750000-7 Послуги з технічного обслуговування
ліфтів
51110000-6 Послуги зі встановлення електричного та
механічного обладнання

2240

199999,00

2240

199999,00

51310000-8 Послуги зі встановлення радіо-,
телевізійної, аудіо- та відеоапаратури

2240

199999,00

51320000-1 Послуги зі встановлення радіо- та
телевізійних передавачів
60170000-0 Прокат пасажирських транспортних
засобів із водієм
66710000-0 Послуги з перестраховування життя

2240

199999,00

2240

82000,00

2240

75000,00

надання в оренду власної
нежитлової нерухомості
технічне обстеження та
виготовлення договору охорони
пям`яток архетиктури
Інженерні послуги

70220000-9 Послуги з надання в оренду чи лізингу
нежитлової нерухомості
71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні
послуги

2240

199999,00

2240,2282

42000,00

71310000-4 Консультаційні послуги у галузях
інженерії та будівництва
71320000-7 Послуги з інженерного проектування

Послуги з оцінювання обсягів
робіт
технічне планування та технічний 71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі
контроль, топографо-геодезична інженерії
та кадастрова зйомка земельної
ділянки

2240
2240

199999,00
198000,00

2282
195000,00

Послуги у сфері містобудуван-ня 71420000-8 Послуги у сфері ландшафтної
та ландшафтної архітектури
архітектури

2240

199999,00

перевірка засобів вимірюваль-ної
техніки
Перевіра лічільників, системи
киснепостачання, технічний оглад
автомобілів
перустановка,адаптація та
разробка програмного
забезпечення для бухгалтерського
обліку
Послуги щодо обробляння даних,
розміщування інформації на вебвузлах, щодо програмного
застосування

71610000-7 Послуги з випробувань та аналізу складу
і чистоти
71630000-3 Послуги з технічного огляду та
випробовувань

2240

7225000-3 Послуги, пов’язані із системами та
підтримкою

2240

72310000-1 Послуги з обробки даних

2240

199999,00

2240
199999,00

199999,00

46193,00

закупівля стандартних
72320000-4 Послуги, пов’язані з базами даних
міжнародних книжкових номерів

2240

Послуги пожежних служб

75250000-3 Послуги пожежних і рятувальних служб

2240

199999,00

Послуги з оформлення
документів,засвідчення
справжності електронних
підписів
Бухгалтерські та аудиторські
послуги
Рекламні та маркетингові послуги

79130000-4 Юридичні послуги, пов’язані з
оформленням і засвідченням документів

2240

20000,00

79210000-9 Бухгалтерські та аудиторські послуги

2240

79340000-9 Рекламні та маркетингові послуги

2240

52000,00

Друкування книги
79810000-5 Друкарські послуги
Послуги з організації ярморок,
79950000-8 Послуги з організації виставок, ярмарок і
фестівалів та культурних заходів конгресів

2240
2240

Газети та журнали, предоплата
друкованих видань (підписка)
Навчання працівників з охорони
праці та електробезпеки,
пожежної безпеки

79980000-7 Послуги з передплати друкованих видань

2210

80510000-2 Послуги з професійної підготовки
спеціалістів

2240

149999,00
199999,00
199999,00
100000,00
199999,00

80000,00

Послуги з прибирання та
санітарно-гігієнічні послуги та
послуги з чищення печей і
димарів

90910000-9 Послуги з прибирання

2240
199999,00

Послуги з дезінфікування та
витравлювання та дератизації
Послуги зі збереження
історичних пам’яток і будівель
Послуга з прання білизни
Поховальні та супутні послуги
Природний газ

90920000-2 Послуги із санітарно-гігієнічної обробки
приміщень
92520000-2 Послуги музеїв та послуги зі збереження
історичних пам’яток і будівель
98310000-9 Послуги з прання і сухого чищення
98370000-7 Поховальні та супутні послуги
09120000-6 Газове паливо

IP камери

32230000-4 Апаратура для передавання радіосигналу з
приймальним пристроєм
32420000-3 Мережеве обладнання
32510000-1 Бездротові телекомунікаційні системи
32520000-4 Телекомунікаційні кабелі та обладнання

Комутатори
WiFI точки
Телекомунікаційне обладнання
телефонні апарати
Стерилізатор повітряний ГП-80
дозиметри
калориметри, хроматографи,
Лічільники води, манометри,
денситометри,
Сканери
Лічильники
проекційні екрани
Холодильник

32550000-3 Телефонне обладнання
33190000-8 Медичне обладнання та вироби
медичного призначення різні
38340000-0 Прилади для вимірювання величин
38410000-2 Лічильні прилади
38420000-5 Прилади для вимірювання витрати, рівня
та тиску рідин і газів
38520000-6 Сканери
38550000-5 Лічильники
38650000-6 Фотографічне обладнання
39710000-2 Електричні побутові прилади

198196,00
2240

29508,00

2240
2240
2282
2210, 3110
2210, 3110

199999,00
54000,00
77500,00
1738638,00
199999,00

2210, 3110
2210, 3110
2210, 3110

199999,00
199999,00

2210, 3110
2210, 3110

100000,00

2210, 3110
2210, 3110
2210, 3110

99000,00
95000,00

2210, 3111
2210, 3112
2210, 3110
2210, 3110

199999,00

45000,00

199999,00
34644,00
110000,00
55000,00
199999,00

Придбання основного капиталу
Поворотні сидіння, та стільці
39110000-6 Сидіння, стільці та супутні вироби і
частини до них
письмові столи
39120000-9 Столи, серванти, письмові столи та
книжкові шафи
кондиціонери,холодильне
42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря,
обладнання
холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої
Капітальний ремонт
Виготовлення научно-проектної документації з
капітального ремонту мереж тепло-, електроводопостачання, каналізації та внутрішніх приміщень
в Головному учбовому корпусі за адресою
Ольгіївська, 4Б.
Капітальний ремонт Гуртожитку №1 в частині заміна
наружних дверних та віконних блоків, ремонт
системи опалення і водовідведення за адресою вул.
Ядова, 4А.
Капітальний ремонт побутових приміщень, частини
фасаду, коридорів, конструктивних елементів будівлі
Гуртожитку № 2 за адресою вул. Малиновського, 63.

3110
3110

597999,00
199000,00

3110

199000,00

3110

199999,00

3130
3210

9245000,00

850000,00

3210
1410000,00
3210
1480000,00

Капітальний ремонт кухонь, душових кімнат та
3210
коридорів будівлі Гуртожитку № 3 за адресою вул.
Воробйова, 11.
Капітальний ремонт коридорів, побутових
3210
приміщень (туалетів, душових) будівлі Гуртожитку №
4 за адресою вул. Пішонівська,1.
Капітальний ремонт приміщення харчоблоку
3210, 3130
Університетської клініки за адресою вул. Теніста, 8.
Виготовлення научно-проектної документації з
капітального ремонту навчальних приміщень
кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб
Університетської клініки за адресою вул. Пастера, 9.

1390000,00

1320000,00

700000,00

3210, 3130
320000,00

Виготовлення науково-проектної документації з
3210, 3130
капітального ремонту приміщень кафедри
пропедевтики педіатрії за дресою пров. Валіховський,
5.
Капітальний ремонт хоз.будови та огорожи вздовж
3210
Анатомичного корпусу за адресою пров.
Валіховський 3б
Виготовлення науково-проектної документації з
3210
капітального ремонту приміщень кафедри
стоматологічного профілю за адресою вул.
Мечнікова, 2б.
Технічний та авторський нагляд за капітальним
3210
ремонтом Анатомічного корпусу за адресою:
пров.Валіховський,3
Поточний ремонт
2240; 2282
Поточний ремонт мереж комунікацій приміщень
2282
кафедри стоматологічного профілю за адресою вул.
Мечнікова, 2б.
2282; 2240
Поточний ремонт приміщень та мереж комунікацій
Університетської клініки за адресою вул. Теніста, 8.
2282; 2240
Поточний ремонт будівель та мереж комунікацій
Університетської клініки за адресою вул. Пастера, 9
Поточний ремонт будівель та мереж комунікацій
2282
Університетської клініки за адресою вул.
Ольгіївська,4.
Поточний ремонт покрівлі та елементів інженерних
2282
мереж, приміщень Гуртожитку № 1 за адресою вул.
Ядова, 4А
Поточний ремонт елементів інженерних мереж,
2282
приміщень Гуртожитку № 2 за адресою вул.
Малиновського, 63.
Поточний ремонт покрівлі та елементів інженерних
2282
мереж, приміщень Гуртожитку № 3 за адресою вул.
Воробйова, 11

350000,00

1425000,00

380000,00

160000,00
4121300,00
120000,00

92000,00

200000,00

198000,00

199000,00

199000,00

199000,00

Поточний ремонт елементів інженерних мереж,
приміщень Гуртожитку № 4 за адресою вул.
Пішонівська,1.

2282
195000,00

Поточний ремонт елементів інженерних мереж,
приміщень Головного навчального корпусу за
адресою вул. Ольгіївська, 4Б.
Поточний ремонт елементів інженерних мереж,
приміщень Анатомічного навчального корпусу за
адресою пров. Валіховський, 3.
Поточний ремонт елементів інженерних мереж,
приміщень спорткомплексу за адресою вул.
Ольгіївська, 4А.
Поточний ремонт елементів інженерних мереж,
приміщень бібліотеки за адресою пров. Валіховський
3А
Поточний ремонт елементів інженерних мереж,
приміщень електроної бібліотеки за адресою вул.
Мечнікова, 2/1.
Поточний ремонт елементів інженерних мереж,
приміщень кафедри іноземних мов за адресою вул.
Пастера, 2
Поточний ремонт елементів інженерних мереж та
навчальних приміщень корпусу за адресою пров.
Валіховський,5.
Поточний ремонт елементів інженерних мереж та
приміщень будівлі навчального корпусу за адресою
вул.Князівська, 1.
Поточний ремонт елементів інженерних мереж та
приміщень будівлі навчально-адміністративного
корпусу за адресою вул. Софіївська, 2.
Поточний ремонт елементів інженерних мереж та
приміщень навчально-лабораторного корпусу за
адресою пров. Валіховський, 3Б.
Поточний ремонт елементів інженерних мереж,
приміщень інших навчальних корпусів за адресою
вул. Маліновського, 37.
Поточний ремонт елементів інженерних мереж та
приміщень навчально-адміністративного корпусу за
адресою вул.Пастера,11

2282
199900,00
2282
95000,00
2282
192500,00
2282
195000,00
2282
125000,00
2282
199900,00
2282; 2240
199000,00
2282
197000,00
2282
199000,00
2282
47000,00
2282
42000,00
2282
198000,00

Поточний ремонт елементів інженерних мереж,
приміщень адміністративних, господарські будівлі та
споруди за адресою вул. Зої Космедемянської,5

2282

Поточний ремонт асфальто-бетонного покриття та
споруд господарського двору за адресою провул.
Валіховський,3в.

2282

120000,00

200000,00
2282

Поточний ремонт приміщень та мереж комунікацій
Ректорату за адресою провул. Валіховський,2.

160000,00
2282

Поточний ремонт навчальних кімнат та мереж
комунікацій Учбового корпусу, вул. Ольгіївська,13
Поточний ремонт інженерних мереж та покрівлі за
адресою Валіховський,4

190000,00
2282

160000,00

9. Примітки.
____________
* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично.
Затверджений рішенням тендерного комітету від 24.02.2017року № 26
Голова тендерного комітету,проректор з адміністративно-господарської та
фінансової роботи

Пастернак І. М.
_______________
мп, підпис

