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ВІННИЧЧИНИ - 37 

або  Філармонія планує купити автобус б\у 

по ціні нового?  

 

Здійснюючи моніторинг сайту www.tender.me.gov.ua, експерти громадської організації 

«Філософія Серця»  з’ясували:  

Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне об'єднання 

"Фтизіатрія" планує витратити на респіратори та медичні маски 500 000 (п'ятсот 

тисяч) грн.  Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 07 липня 2015 року в 10:00, 

за адресою:  Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне об'єднання 

"Фтизіатрія", комплекс будівель і споруд, буд. б/н, с.Бохоники, Вінницький р-н, Вінницька 

обл., актовий зал. 

Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова оголосила тендер на 

придбання наборів реактивів для скринінгу вагітних І та ІІ триместрів; та реактивів 

для молекулярної діагностики на суму 350 000 (триста п'ятдесят тисяч) грн. Дата та 

час розкриття пропозицій: 10 липня  2015 року в 11:00, за адресою: лікарня ім. М.І. 

Пирогова адмінкорпус, кабінет заступника головного лікаря з медичних питань. 

Вінницька обласна філармонія має намір придбати автомобіль, або автобус           

(Автобус ЧАЗ А 083.10 «Мак» б/в або еквівалент). За один транспортний засіб 

організація готова сплатити 950 000 (дев'ятсот п'ятдесят тисяч) грн. Дата та час 

розкриття пропозицій :10 липня 2015 року в  11:00, за адресою: м.Вінниця, Хмельницьке 

шосе, 7. Такий самий новий автобус можна придбати за 930 тис. грн. 

http://autoline.com.ua/sf/avtobus-mezhdugorodniy-prigorodnyy-avtobus-BAZ-mak-a083-10--

14090512575266059200.html . Тож, варто прийняти участь у розкритті пропозицій аби 

з’ясувати такі розбіжності в ціні.          

Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької 

міськради оголосив  тендер на “Послуги з поточного ремонту покриття об'єктів 

благоустрою” на суму 4 903 000 (чотири мільйони дев'ятсот три тисячі) грн. За ці 

гроші  комунальники планують забезпечити проведення ямкових ремонтів  доріг, 

ремонт тріщин в асфальтовому покритті, заміну бордюрів та поребриків,   ремонт 

тротуарів тощо. Роботи мають бути виконані до кінця 2015 року. Дата та час розкриття 

пропозицій :10 липня  2015 року в  09:30 за адресою: вул. Соборна, 59, к.526. 

Прокуратура Вінницької області оголосила про намір придбати пальне по 

талонах: бензину -12 930 л, дизельного палива - 9 000 л, на загальну суму 482 460 

(чотириста вісімдесят дві тисячі чотириста шістдесят) грн.  Дата та час розкриття 

пропозицій : 13 липня 2015 року в 15:00 за адресою: м. Вінниця,  вул. Володарського 33, 

актова зала. 
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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». 

 

   

 


