ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ
ВІННИЧЧИНИ - 12
або хворі на гемофілію залишились без
ліків!

Здійснюючи моніторинг сайту www.tender.me.gov.ua , експерти громадської організації
«Філософія Серця» з’ясували:
Не відбулися торги на закупівлю 145 флаконів VIII фактору згортання крові на
загальну суму 300 тисяч гривень , які планувала придбати Вінницька обласна клінічна
лікарня. Торги не відбулися, тому що ціна найбільш вигідної конкурсної пропозиції
перевищувала суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі. Цей медичний
препарат використовується для лікування хворих на гемофілію і вартує досить дорого,
тому існує державна програма для придбання таких ліків. Але лише 2 069 гривень за
один флакон було передбачено замовником, у той час, як за даними медичних сайтів
ціна на цей препарат доходить до еквіваленту у 160 доларів за флакон. Громадські
експерти сподіваються, що керівництво цього медичного закладу найближчим часом
зможе провести повторний тендер, аби хворі не купували цей препарат за власні гроші.
715 тисяч гривень готовий заплатити Вінницький обласний клінічний
онкологічний диспансер за ремонт та технічне обслуговування електронного та
оптичного обладнання. За ці кошти медики у 2015 році планують підтримувати у
робочому стані комп’ютерні томографи, мамографи, наркозні апарати та гама
терапевтичне обладнання (апарати для опромінення онкологічних пухлин), всього –
дванадцять одиниць. На сьогоднішній день на Вінниччині на обліку у лікарів – онкологів
знаходиться кожний сороковий житель області, а це – 40 000 громадян. Тому громадські
експерти вважають, що це – приклад цільового використання бюджетних коштів у
пріоритетному напрямку.
891 300 гривень за охорону приміщення Вінницької обласної ради та
облдержадміністрації по вулиці Соборній,70 та ще 318 900 гривень за охорону
адміністративної будівлі по вулиці Хмельницьке шосе, 7 готове заплатити Управління
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області. Як і
раніше, охорону цих будівель буде здійснюватися силами Управління держохорони при
УМВС у Вінницькій області, яке запропонувало 885 тисяч гривень за охорону будівлі по
вулиці Соборна та 266 тисяч за охорону будівлі по Хмельницькому шосе. Ще двома
учасниками торгів були їхні колеги з Житомира та Кіровограда, які запропонували більші
суми за свої послуги.

Інформація підготовлена в рамках проекту «Створення і впровадження державної системи
контролю за коштами «Відкритий бюджет». Виконавцем проекту є ГО «Центр політичних
студій та аналітики». Проект фінансується Європейським Союзом. Регіональний партнер
проекту у Вінницькій області – ГО «Філософія Серця», медіа-партнер - ВОГО «Громадська
студія».

