ЗМІНИ В ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація»
(ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація»)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 39244468.

Предмет закупівлі

1

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Процедура
закупівлі

Очікувана вартість
предмета закупівлі

3
2
2610
Послуги щодо проектування та розробляння у сфері
інформаційних технологій, класифікаційне
угруповання за Державним класифікатором
продукції та послуг ДК 016-2010, «категорія»
4 104 грн.
62.01.1 (інформаційні й консультаційно-довідкові
(чотири тисячі сто чотири
послуги з питань автоматизованого визначення
гривні) з ПДВ
вартості будівельних робіт при застосування ПК
АВК-5 «Автоматизований випуск на ПЕОМ
кошторисно-ресурсної документації» на основних
та додаткових робочих місць)
2610
Послуги щодо консультування стосовно систем і
програмного забезпечення, класифікаційне
57 695 грн.
угруповання за Державним класифікатором
(п’ятдесят сім тисяч шістсот
продукції та послуг ДК 016-2010, «категорія»
дев’яносто п ’ять гривень) 3
62.02.2 (консультування з питань інформації по
ПДВ
програмному забезпеченню бухгалтерського обліку
на платформі 1С)
Затверджені рішенням комітету з конкурсних торгів від «11» березня 2015 року № 11/03/2015
Заступник голови комітету
з конкурсних торгів
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Орієнтований
початок
проведення
процедури
закупівлі
5

*
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Примітки

6

березень
2015

березень
2015

— ------- С.О.Грицай
~

^

М.П.
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ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація»
(ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація»)
_________________ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 39244468.______________

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Предмет закупівлі

2

1
Вироби з дроту, ланцюги та пружини,
класифікаційне угруповання за Державним
класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010,
«категорія» 25.93.1
(Лот № 1 - Сталеві канати для підіймальних
установок, допоміжних машин і механізмів;
Лот № 2 - Електроди)

Процедура
закупівлі

4

3

Примітки

6

5

2610
1 800 360 грн.
(один мільйон вісімсот тисяч
триста шістдесят гривень)
зП Д В

2610
Роботи з рекультивації та озеленення порушених
земель на північно-східному схилі балки
«Ведмежий Яр» і над лавами №51 і№55 згідно
проекту ліквідації ДП «Шахта «Ведмежоярська»
Роботи з виконання аварійно-відновлювальних
робіт по водовідведенню в район вулиць Головна Довбуша - Крайня - Стрілецька - Нова - И.Сліпого Заньковецької в м.Червонограді згідно проекту
ліквідації шахти № 1 «Червоноградська» ДП
«Львіввугілля»

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Орієнтований
початок
проведення
процедури
закупівлі

3210

2 911 724 грн. 40 коп.
(два мільйони дев’ятсот
одинадцять тисяч сімсот
двадцять чотири гривні 40
коп.)
зП Д В .
10 176 806 грн. 40 коп.
(десять мільйонів сто
сімдесят шість тисяч
вісімсот шість гривень 40
коп.)
зП Д В

Відкриті
торги

березень
2015

Викладено в
новій редакції
Лот№ 1 -7 630
м.п.;
Лот № 2 - 1
тон.

Відкриті
торги
березень
2015

Відкриті
торги

березень
2015

1

\
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація»
(ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація»)
_________________ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 39244468.______________

Предмет закупівлі

1
Вироби з дроту, ланцюги та пружини,
класифікаційне угруповання за Державним
класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010,
«категорія» 25.93.1
(Лот № 1 - Сталеві канати для підіймальних
установок, допоміжних машин і механізмів;
Лот № 2 - Електроди)

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

2
2610

3210

Процедура
закупівлі

4

3

1 800 360 грн.
(один мільйон вісімсот тисяч
триста шістдесят гривень)
зП Д В

2610
Роботи з рекультивації та озеленення порушених
земель на північно-східному схилі балки
«Ведмежий Яр» і над лавами №51 і№55 згідно
проекту ліквідації ДП «Шахта «Ведмежоярська»
Роботи з виконання аварійно-відновлювальних
робіт по водовідведенню в район вулиць Головна Довбуша - Крайня - Стрілецька - Нова - И.Сліпого Заньковецької в м.Червонограді згідно проекту
ліквідації шахти № 1 «Червоноградська» ДП
«Львіввугілля»

Очікувана вартість
предмета закупівлі

2 911 724 грн. 40 коп.
(два мільйони дев’ятсот
одинадцять тисяч сімсот
двадцять чотири гривні 40
коп.)
зП Д В .
10 176 806 грн. 40 коп.
(десять мільйонів сто
сімдесят шість тисяч
вісімсот шість гривень 40
коп.)
зП Д В

Орієнтований
початок
проведення
процедури
закупівлі

6

5

Відкриті
торги

Примітки

березень
2015

Викладено в
новій редакції
Лот№ 1 -7 630
м.п.;
Лот № 2 - 1
тон.

Відкриті
торги
березень
2015

Відкриті
торги

березень
2015

1

)

2610

1 210 268 грн. 40 коп.
(один мільйон двісті десять
Роботи з переформування та планування відвалу
тисяч двісті шістдесят вісім
породи №2 шахти "Кремінна" згідно проекту
тисяч 40 коп.)
ліквідації шахти "Кремінна"
зП Д В
Затверджені рішенням комітету з конкурсних торгів від «11» березня 2015 року № 11/03/2015
Заступник голови комітету з конкурсних
торгів

^ ___ _

Відкриті
іирі її

Грицай С.О.

М.П.
Секретар комітету з конкурсних торгів\

Бургас М.М.

березень
2015

