ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ
ВІННИЧЧИНИ – 19
або м`ясо для лікарні по 42 грн.!
Здійснюючи моніторинг сайту www.tender.me.gov.ua,
експерти громадської організації «Філософія Серця»
з’ясували:
Свинину по 42 гривні за кілограм для харчування пацієнтів закупив комунальний
заклад "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім.акад. О.І. Ющенка".
Переможцем відкритих торгів став ФОП Костянтин Гавриш з смт Тиврів. За 9 425
кілограмів свинини І категорії цей підприємець до кінця 2015 року має отримати
395 850 гривень. Громадські експерти, аналізуючи цю закупівлю, відмічають, що за
право цієї поставки змагалися чотири учасники. Крім переможця, який запропонував
найнижчу ціну, конкурсну документацію також подавали: ТОВ «Вінпродтрейд», ФОП
Олена Турос і Фермерське господарство „Лука-Агро”.
42 тонни молока жирністю 2,5% за ціною 6 гривень за літр цьому
лікувальному закладу поставлятиме у 2015 році Приватне акціонерне товариство
„Деражнянський молочний завод”, всього на суму 302 400 гривень. Іншим учасником
торгів було ТОВ „Вінпродтрейд”, яке запропонувало ціну, майже на десять тисяч гривень
більшу від переможця.
3 650 кілограмів мороженої морської риби
поставить Товариство з
обмеженою відповідальністю „Вінпродтрейд” за ціною 44 гривні 95 копійок за кілограм,
всього на суму 196881,00 грн. Іншими учасниками цієї закупівлі були: ТОВ „Продукт
Гарант”( ціна- 200 275,50 грн). та ТОВ фірма „Ремаса” (ціна – 228 855,00 грн.)
51 тонну пшеничного борошна поставить цій лікарні Товариство з обмеженою
відповідальністю "Продукт Гарант" з м. Бердичів на загальну суму 354960 грн. ( Це по
6 гривень 96 копійок за кілограм). Іншим учасником цієї закупівлі було ТОВ фірма
„Ремаса”, яке запросило за таку кількість борошна ціну – 400860,00 грн.
А от 13 тонн картоплі лікарня планує заготовити до 31 серпня. Тому до 15
травня 2015 року триває конкурс серед постачальників.
Громадські активісти сподіваються, що всі зазначені продукти потраплять до
пацієнтів Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім. академіка О.І. Ющенка в
повному об`ємі.

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»

