ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ
ВІННИЧЧИНИ - 33
або Відміна тендерів в медицині стає
сумною традицією
Здійснюючи моніторинг сайту www.tender.me.gov.ua,
експерти громадської організації «Філософія Серця»
з’ясували:
За власні кошти у розмірі 1 315 250 ( один мільйон триста п’ятнадцять тисяч
двісті п’ятдесят тисяч) грн. комунальне підприємство "Міський лікувальнодіагностичний центр" нарешті визначилося з постачальником рентген трубки для
апарата Philips Мх 8000 IDT шляхом проведення переговорів з місцевим ТОВ
"Вінмедікал". Перед цим замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через
відсутність достатньої кількості учасників.
Міська лікарня "Центр матері та дитини" Департаменту охорони здоров’я
Вінницької міськради шляхом проведення переговорів вирішила питання про закупівлю
10-ти найменувань ліків ( Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та алкалоїди
рослинного походження та їхні похідні; антибіотики) на загальну суму 92 615
(дев'яносто дві тисячі шістсот п'ятнадцять) грн. 73 коп. у міського комунального
підприємства «Вінницька міська аптека» Цьому також передували два тендери, які не
відбулися через недостатню кількість учасників.
Вінницька обласна психіатрична лікарня №2 не змогла визначити переможця
оголошеного тендеру на купівлю ліків на
490 000 (чотириста дев'яносто тисяч) грн.
оскільки на конкурс було подано менше двох пропозицій.
Джулинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Бершадського району
Вінницької обласної ради не змогла закупити для закладу кам”яного вугілля на суму 210
000 (двісті десять тисяч) грн. за відсутністю двох пропозицій.
Комунальна організація "Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву"
планувало коштом підприємства закупити деревини для опалення (500 куб.м). Даний
тендер не відбувся за відсутністю двох пропозицій.
Вінницький будинок-інтернат геріатричного профілю має намір придбати пелюшки
та підгузки для дорослих (24 тисячі 890 штук) на загальну кількість 250 000 (двісті
п'ятдесят тисяч) грн. Розкриття пропозицій відбудеться 16.06.2015 о 9.30 за адресою
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 106, Вінницький будинок-інтернат геріатричного
профілю. Громадські експерти сподіваються, що ця закупівля буде проведена з першої
спроби.

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».

