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Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для 

бюджетних
коштів)

Очікувана 
вартість предмета закупівлі

Процедура заку
півлі

Орієнтовний поча
ток проведення 

процедури закупів
лі

Примітки

1 2 3 4 5 6

Енергія електрична код 35.11.1 згі
дно ДК016:2010, в тому числі 

3 лоти:

Лот 1 -  Енергія електрична, що 
постачається на об'єкти замовни
ка: в навчальні корпуси, гуртожи
тки, віварій, їдальню Запорізького 

державного медичного 
університету;

2273

2 370 146,54 грн.
(два мільйони триста сімдесят ти

сяч сто сорок шість гривень 54 
коп.)

По лоту 1:
1 863 588,79 грн.

(один мільйон вісімсот шістдесят 
три тисячі п’ятсот вісімдесят вісім 

гривень 79 коп)
Закупівля в од
ного учасника

Грудень Процедуру розпочато у 
2013 р.

Лот 2 -  Енергія електрична, що 
постачається на об'єкт замовника: 

в ННМЦ «Університетська 
клініка» Запорізького державного 

медичного університету;

По лоту 2:
435 362,42 грн.

(чотириста тридцять п’ять тисяч 
триста шістдесят дві гривні 42 ко

пійки)



Лот 3 - Енергія електрична, що 
постачається на об'єкт замовника: 

в спортивно -  оздоровчий табір 
«Медик» Запорізького державного 

медичного університету

По лоту 3:
71 195,33 грн.

(сімдесят одна тисяча сто 
дев’яносто п’ять гривень 33 коп.)

Пара та гаряча вода; постачання 
пари та гарячої води (теплова енер
гія) код 35.30.1 згідно Д К  016:2010), 

в тому числі 5 лотів:

Лот 1 -  Теплова енергія, що поста
чається на о б ’єкти ЗДМУ: в гур

тожитки;

Лот 2 - Теплова енергія, що поста
чається на о б ’єкти ЗДМУ: в на

вчальні корпуси, віварії, гараж, їда
льню;

Лот 3 - Теплова енергія, що пос
тачається на об ’єкти ЗДМУ: в 

ННМЦ «Університетська клініка» 
Запорізького державного медичного 

університету;

Лот 4 - Теплова енергія, що поста
чається на об ’єкти ЗДМУ: надані в 

оренду, що знаходяться в ННМЦ  
«Університетська клініка» Запорі
зького державного медичного уні

верситету;

2271

5 658 462,16 грн.
(п'ять мільйонів шістсот п'ятдесят 
вісім тисяч чотириста шістдесят 

дві гривні 16 коп.)

По лоту 1:
1 564 538,40 грн.

(один мільйон п'ятсот шістдесят 
чотири тисячі п'ятсот тридцять 

вісім гривень 40 коп.)

По лоту 2:
2 851 002,00 грн.

(два мільйони вісімсот п’ятдесят 
одна тисяча дві гривні 00 коп.)

По лоту 3:
1 171 502,64 грн.

(один мільйон сто сімдесят одна 
тисяча п'ятсот дві гривні 64 коп.)

По лоту 4:
2 020,12 грн.

(дві тисячі двадцять гривень 12 
коп.)

Закупівля в од
ного учасника

Грудень Процедуру розпочато у 
2013 р.



Лот  5 -  Теплова енергія, що поста
чається на об'єкти ЗДМУ: надані в 

оренду, що знаходяться в гурто
житках, в навчальних корпусах та 

в віварії Запорізького державного 
медичного університету.

По лоту 5:
69 399,00 грн.

(шістдесят дев'ять тисяч триста 
дев’яносто дев’ять гривень 00 

коп.)

Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами код 36.00.2 згідно 

ДК016-.2010
2272

1 418 303,53 грн.
(один мільйон чотириста вісімнад

цять тисяч триста три гривні 53 
коп.)

Закупівля в од
ного учасника

Г рудень Процедуру розпочато 
у 2013 р.

Послуги каналізаційні код 37.00.1 
згідно ДК016:2010

2272

966 257,70 грн.
(дев’ятсот шістдесят шість ти

сяч двісті п’ятдесят сім гривень 70 
коп.)

Закупівля в од
ного учасника

Грудень Процедуру розпочато 
у 2013 р.

Ліки (код Д К  016:2010-21.20.1) 2220
338 500,00 грн.

(триста тридцять вісім тисяч 
п’ятсот гривень 00 коп.)

Відкриті торги Червень-липень
Торги

відмінені

Теплообмінники; установки для 
кондиціювання повітря непобутові, 
непобутове холодильне та морози

льне устатковання (код Д К  
016:2010-28.25.1)

3110

2 655 700,00 грн.
(два мільйони шістсот п'ятдесят 

п’ять тисяч сімсот гривень, 00 
коп.)

Відкриті торги Г рудень



Продукти хімічні різноманітні ін
ші, н. в. і. у. (код Д К  016:2010- 

20.59.5)
2210

1 500 000,00 грн.
(один мільйон п’ятсот тисяч гри

вень, 00 коп.)
Відкриті торги Г рудень

Центрифуги, каландр и та торгове
льні автомати (код Д К  016:2010- 

28.29.4)
3110

1 840 000,00 грн.
(один мільйон вісімсот сорок 
тисяч гривень, 00 коп.)

Відкриті торги Грудень

Машини та устатковання для 
обробляння матеріалів зміненням 

температури, н. в. і. у. (код Д К  
016:2010-28.29.6)

3110
1 849 000,00 грн.

(один мільйон вісімсот сорок 
дев’ять тисяч гривень, 00 коп.)

Відкриті торги Грудень

Поточний ремонт аудиторно
спортивного корпусу по вул. Стале
варів, 42 в м. Запоріжжі Запорізько
го державного медичного універси

тету

2240
2 100 000,00 грн.

(два мільйони сто тисяч гривень, 
00 коп.)

Відкриті торги Г рудень



/

Поточний ремонт навчального 
корпусу №  2 по вул. Сталеварів, 31 в 
м. Запоріжжі Запорізького держав

ного медичного університету

1 980 000,00 грн.
(один мільйон дев'ятсот вісімдесят 

тисяч гривень 00 коп.)

№  7Затверджений рішенням комітету з 

Голова комітету з конкурсних торгів

Секретар комітету з конкурсних торгів

Відкриті торги Грудень

В.О.Туманський
(ініціали і прізвищ е)

Л.Ф.Антонюк
(ініціали і прізвищ е)


