\
ЗМІНИ
ДО РІЧНОГО ПЛАН
державних закупівель на 2014 рік
Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація»
(далі - ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація»)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Джерело
фінансування

Очікувана
вартість предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтован
ий початок
проведення
процедури
закупівлі

1
Роботи з гірничотехнічної
рекультивації північнозахідної відвальної площі,
благоустрою дільниці та
фізичної ліквідації інших
об’єктів згідно проекту
ліквідації ДП «Бурвугілля

2610

Кошти
державного
бюджету
України

Відкриті
торги

серпень
2014

Підрозділ(и),
(особа(и)), яких
планується
залучити до
підготовки
документації
конкурсних
торгів (запиту
цінових
пропозицій,
кваліфікаційної
документації)

Примітки

7

8

Ч
Роботи з розробки робочої
документації з
гірничотехнічної
рекультивації порушених
площ, ділянка в районі
балки «Терновата» та
гірничотехнічна
рекультивація земної
поверхні над виробками
головних напрямів і склду
відходів від розробки
будівель по проекту
ліквідації шахти
«Ведмижоярська»

Кошти
державного
бюджету
України

Затверджені рішенням комітету з конкурсних торгів від «

Переговорна
процедура

жовтень
2014

ДСТУБД.1.11:2013

жовтня 2014 року № с'у -Є’ /10/2014

Голова комітету з конкурсних торгів

Секретар комітету з конкурсних торгів
(прізвище,

/

ЗМІНИ
В ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ
державних закупівель на 2014 рік
Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація»
(далі - ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація»)

Вид

1
Т

пс

р

р

р

Код та назва предмету закупівлі
згідно з ДКПП 016-2010

2
25.99.2 Вироби з недорогоцінних
металів, інші
81.10.1 Послуги допоміжні
комбіновані щодо різних обєктів

ДСТУБ.Д.1.1-1:2013

Назва

3

Очікувана
вартість
предмету
закупівлі,
грн.
4

Дирекція

5

Відомчі нагрудні знаки

АУ

Послуги з візувальнооптичного, тепловізійного та
акустичного обстеження
місць пошкодження
трубопроводу
проектно-вишукувальні
роботи з коригування проекту
лідіквідації розрізу
"Верболозівський".
Перерахунок зведеного
кошторисного розрахунку.

АУ

Олександрія

ДСТУБ.Д.1.1-1:2013

Проектно-вишукувальні
роботи з коригування робочої
документації по проекту
ліквідації ДП "Бурвугілля".
Дільниця відкритих робіт.
Гірничотехнічна
рекультивація порушених
площ. Ставок-відстійник.
Площа примикання до ставка
відстійника.

Олександрія

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013

роботи з розробки
кошторисної документації по
проекту ліквідації ДП
"Бурвугілля", ПС 35/: кВ
"Технологічна". ПЛ 35 кВ
відпайка № 308 ПС
"Технологічна"

Олександрія

Затверджені рішенням комітету з конкурсних торгів
куяшний Е.В.
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ургас М.М.

