РІЧНИМ ПЛАН
держ авних закупівель зі змінами
Д П "К расноарм ійськвугілля", код за Є Д Р П О У 32087941
на 2015 рік

П редмет закупівлі

К од К Е К В
(для
бю дж етних
кош тів)

О чікувана вартість предмета закупівлі

П роцедура
закупівлі

346 147 640,00 грн. (триста сорок шість
мільйонів сто сорок сім тисяч шістсот сорок
грн. 00 коп.)

переговорна
процедура

25 800 000,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів
вісімсот тисяч грн. 00 коп.)

відкриті торги

4 500 000,00 грн. (чотири мільйони п'ятсот
____________ тисяч грн. 00 коп.)____________

відкриті торги

Вироби з дроту, ланцюги та пружини (25.93.1) (Лот 1, 2. З, 4 - Дріт кручений,
канати та троси із заліза чи сталі (зокрема кручений дріт і дротяні канати з
приєднаними фітингами чи без них, електрично не ізольовані), крім
електроізольованих (25.93.11-30.00), лот 5 - Тканина, решітки, сітки та огорожі із
залізного, сталевого чи мідного дроту; лист просічно-витяжний із заліза, сталі чи
міді (25.93.13))

27 944 750,00 грн. (двадцять сім мільйонів
дев'ятсот сорок чотири тисячі сімсот п'ятдесят
грн. 00 коп.)

відкриті торги

Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності
(33.12.1) (Ремонтування та технічне обслуговування гідравлічного чи
пневматичного силового устатковання, інших помп, компресорів (33.12.12-10.00))

5 500 000,00 грн. (п'ять мільйонів п'ятсот
тисяч грн. 00 коп.)

переговорна
процедура

5 300 000,00 грн. (п'ять мільйонів триста тисяч
грн. 00 коп.)

переговорна
процедура

837 500,00 (вісімсот тридцять сім тисяч
п'ятсот грн. 00 коп.)

відкриті торги

23 444 750,00 грн. (двадцять три мільйони
чотириста сорок чотири тисячі сімсот пятдесят
грн. 00 коп.)

відкриті торги

Послуги щодо технічного випробування й аналізування (71.20.1) (Послуги щодо
технічного випробування й аналізування, інші, .в.і.у. (71.20.19-99.00)___________

2 850 000,00 грн. (два мільйони вісімсот
______ п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.)______

відкриті торги

Профілі незамкнуті, шпунтові палі та конструктивні елементи залізничних і
трамвайних колій, зі сталі, гарячого обробляння (24.10.7) (Профілі и-подібні
заввишки не менше ніж 80 мм з нелегованої сталі (24.10.71-10.00))

10 200 000,00 грн. (десять мільйонів двісті
тисяч грн. 00 коп.)

відкриті торги

Електрична енергія (35.11.1) (електрична енергія (35.11.10-00.00)
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2) (лот 1 - Бензин моторний
(газолін), зокрема авіаційний бензин (19.20.21-00.00), лот 2 - Оливи мінеральні
середні; середні дистиляти, н. в. і. у. (19.20.27-00.00), лот 3 - Газойлі (19.20.2600.00), лот 4 - Оливи мінеральні мастильні; важкі дистиляти, н. в. і. у. (19.20.29-

2610

00 . 00))
Деревина необроблена (02.20.1) (Колоди дерев хвойних порід (продукція лісового
господарства) (02.20.11-00.00)_________________________________________________

Ремонтування та технічне обслуговування машин спеціальної призначеності
(33.12.2) (ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання для
гірничих робіт, робіт у кар'єрі та для будівництва (33.12.24-00.00)
Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності
(33.12.1) (Ремонтування та технічне обслуговування непобутового холодильного
та вентиляційного устатковання (33.12.18-00.00)
Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устатковання
(33.14.1) (лот І - Ремонтування та технічне обслуговування електричних двигунів,
генераторів, трансформаторів (33.14.11-20.00), лот 2 - Ремонтування та технічне
обслуговування розподільчої та керувальної апаратури (33.14.14-50.00)

О рієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

грудень 2014р.

Примітки

П редмет закупівлі

Код К Е К В
(для
бю дж етних

О чікувана вартість предмета закупівлі

П роцедура
закупівлі

кош тів)

О рієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Ремонтування та технічне обслуговування машин спеціальної призначеності
(33.12.2) (лоти 1.2 - ремонтування та технічне обслуговування машин і
устатковання для гірничих робіт, робіт у кар'єрі та для будівництва (33.12.24-00.00)

3 000 000.00 грн. (три мільйони грн.. 00 коп.)

відкриті торги

січень

Вальниці/підшипники кулькові чи роликові (28.15.1) ( лот 1 Вальниці/підшипники кулькові (28.15.10-30.00), лот 2- Вальниці/підшипники
роликові, інші (зокрема комбіновані кульково-роликові), крім роликових з
конічними роликами, сферичних, голчастих (28.15.10-90.00))

3 500 000,00 грн. (три мільйони п'ятсот тисяч
грн. 00 коп.)

відкриті торги

січень

Частини машин і устатковання для гірничих робіт, робіт у кар'єрі та для
будівництва (28.92.6) (лоти 1 -10 - частини бурильних або прохідницьких машин
(28.92.61-30.00)

16 200 000,00 грн. (шістнадцять мільйонів
двісті тисяч грн. 00 коп.)

відкриті торги

січень

Вироби кріпильні та гвинтонарізні (25.94.1) (лот 1 - Болти з шестигранною
головкою із заліза чи сталі, з межею міцності на розтяг не менше ніж 800 МПа
(крім виготовлених з нержавкої сталі) (25.94.11-35.00), лот 2 - гайки із заліза чи
сталі (зокрема самостопорні гайки), крім виготовлених з нержавкої сталі,
виточених з брусків, прутків, профілів або дроту суцільного перерізу, з діаметром
отвору не більше ніж 6 мм (25.94.11-87.00), лот 3 - вироби нарізні, із заліза чи
сталі, н. в. і. у. (25.94.11-90.00))

6 700 000,00 грн. (шість мільйонів сімсот
тисяч грн. 00 коп.)

відкриті торги

січень

Бруски та суцільні холодноволочильні профілі, з нелегованої сталі (34.31.1), а саме
кутики, форми та профілі із заліза чи нелегованої сталі без подальшого
обробляння, крім холодного здеформування чи обробляння в холодному стані
(наприклад, холодного витягування), крім профільованих листів (24.31.10-60.00)

500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч грн., 00 коп.)

відкриті торги

лютий

Вироби конструкційні металеві та їхні частини (25.11.2), а саме: устатковання для
риштувань, опалубок, кріплень і підпірок для шахт, зокрема каркаси та надбудови
для надшахтних будівель, шлагбауми, трубчасті стійки та подібне устатковання, із
заліза чи сталі ( 25.11.23-10.00)

3 500 000,00 грн. (три мільйони п'ятсот тисяч
грн. 00 коп.)

відкриті торги

лютий

Вальниці/підшипники, зубчасті колеса, зубчасті передачі, елементи механічних
передач, інші (28.15.2), лоти 1,2 - вали, інші (28.15.22-70.00), а саме ролікоопори
для шахтних стрічкових конвеєрів

5 110 000,00 грн. (п'ять мільйонів сто десять
тисяч грн. 00 коп.)

відкриті торги

лютий

Теплообмінники; установки для кондиціювання повітря непобутові, непобутове
холодильне та морозильне устатковання (28.25.1), лоти 1,2,3 - устатковання та
пристрої для фільтрування чи очищування повітря (крім повітряних фільтрів до
двигунів внутрішнього згоряння) (28.25.14-10.00)

6 800 000,00 грн. (шість мільйнів вісімсо тисяч
грн.,00 коп.)

відкриті торги

лютий

650 000,00 грн. (шістсот п'ятдесят тисяч
грн.,00 коп.)

відкриті торги

лютий

Пряжа металізована чи пряжа скомбінована з металом; тканини з металевих ниток
і тканини з металізованої пряжі; нитки гумові та корд, з текстильним покривом і
продукція текстильна та готові вироби технічної призначеності (13.96.1),
продукція текстильна та готові вироби технічної призначеності (зокрема гноти,
сітка жарова газових ліхтарів, шланги, паси урухомлювальні/приводні та
транспортерні стрічки, ситотканини та тканина фільтрувальна) - 13.96.16, а саме
фільтрувальні елементи до респіраторів

П редмет закупівлі

Код К ЕК В
(для
бю дж етних

О рієнтовний
О чікувана вартість предмета закупівлі

П роцедура
закупівлі

кош тів)

початок
проведення
процедури
закупівлі

780 000.00 грн. (сімсот вісімдеят тисяч грн., 00
коп)

відкриті торги

лютий

2 500 000,00 грн. (два мільйони п'ятсот тисяч
грн., 00 коп.)

відкриті торги

лютий

Взуття різне, крім спортивного, захисного та ортопедичного (15.20.1). взуття
водонепроникне, з гумовим чи пластмасовим верхом, крім взуття з захисною
металевою пластинкою (15.20.11-00.00), а саме чоботи гумові формові

750 000,00 грн. (сімсот п'ятдесят тисяч грн., 00
коп.)

відкриті торги

лютий

Стрічки конвеєрні чи урухомлювальні/приводні паси з вулканізованої гуми
(22.19.4)

8 200 000,00 грн. (вісім мільйонів двісті тисяч
грн. 00 коп.)

відкриті торги

лютий

800 000,00 грн. (вісімсот тисяч грн.,00 коп.)

відкриті торги

лютий

Вибухівка (20.51.1), Капсулі ударні чи детонаторні; запали та електричні
детонатори (20.51.12-70.00)

1 500 000,00 грн. (один мільйон п'ятсот тисяч
грн., 00 коп.)

відкриті торги

лютий

Вироби з дроту, ланцюги та пружини (25.93.1), тканина, решітки, сітки та огорожі
із залізного, сталевого чи мідного дроту; лист просічно-витяжний із заліза, сталі чи
міді (25.93.13)

2 500 000,00 грн.(два мільйони пятсот тисяч
грн.. 00коп.)

відкриті торги

лютий

2 850 000,00 грн. (два мільйони вісімсот
п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.)

переговорна
процедура

лютий

Труби, трубки та шланги з вулканізованої гуми (крім виготовлених з твердої гуми)
(22.19.3) (лот 1 - труби гумові неармовані (22.19.30-30.00), лот 2 - шланги гумові,
армовані текстилем (22.19.30-57.00))

600 000,00 грн. (шістсот тисяч грн. 00 коп.)

відкриті торги

березень

Вироби з дроту, ланцюги та пружини (25.93.1) (Лот 1, 2, 3, 4 - Дріт кручений,
канати та троси із заліза чи сталі (зокрема кручений дріт і дротяні канати з
приєднаними фітингами чи без них. електрично не ізольовані), крім
електроізольованих (25.93.11-30.00), лот 5 - Тканина, решітки, сітки та огорожі із
залізного, сталевого чи мідного дроту; лист просічно-витяжний із заліза, сталі чи
міді (25.93.13))

37 800 000,00 грн. (тридцять сім мільйонів
вісімсот тисяч грн. 00 коп.)

відкриті торги

березень

44 930 000,00грн.(сорок чотири мільйони
дев'ятсот тридцять тисяч грн. 00 коп.)

відкриті торги

березень

Доломіт кальцинований або агломерований (23.52.3), а саме пил інертний з
гідрофобізуючими додатками
Одяг робочий, чоловічий (14.12.1), лоти 1 . 2 - комплекти, чоловічі або хлопчачі, з
бавовни чи хімічних волокон, виробничі та професійні (14.12.11-20.00)

Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності
(33.12.1), ремонтування та технічне обслуговування гідравлічного чи
пневматичного силового устатковання, інших помп, компресорів (33.12.12-10.00)

Послуги щодо технічного випробування й аналізування (71.20.1) (Послуги щодо
технічного випробування й аналізування, інші, .в.і.у. (71.20.19-99.00)

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2) (лот 1 - Бензин моторний
(газолін), зокрема авіаційний бензин (19.20.21-00.00), лот 2 - Оливи мінеральні
середні; середні дистиляти, н. в. і. у. (19.20.27-00.00), лот 3 - Газойлі (19.20.2600.00), лот 4 - Оливи мінеральні мастильні; важкі дистиляти, н. в. і. у. (19.20.2900.00)), лот5 - Оливи мінеральні середні; середні дистиляти, н. в. і. у. (19.20.2700.00)-

Примітки

Код К Е К В
(для
бю дж етних

П редмет закупівлі

О чікувана вартість предмета закупівлі

П роцедура
закупівлі

кош тів)

Профілі незамкнуті, шпунтові палі та конструктивні елементи залізничних і
трамвайних колій, зі сталі, гарячого обробляння (24.10.7) (Профілі (і-подібні
заввишки не менше ніж 80 мм з нелегованої сталі (24.10.71-10.00))
Деревина необроблена (02.20.1) (Колоди дерев хвойних порід (продукція лісового
господарства) (02.20.11-00.00)
Вироби з дроту, ланцюги та пружини (25.93.1) (Лот 1, 2, 3, 4 - Дріт кручений,
канати та троси із заліза чи сталі (зокрема кручений дріт і дротяні канати з
приєднаними фітингами чи без них, електрично не ізольовані), крім
електроізольованих (25.93.11-30.00)

Радіатори та котли центрального опалення (25.21.1)

16 300 000,00 грн. шістнадцять мільйонів
триста тисяч грн. 00 коп.)

відкриті торги

березень

6 000 000,00 грн. (шість мільйонів грн., 00
коп.)

відкриті торги

березень

35 000 000.00 грн.(тридцять п'ять мільйонів
грн., 00коп.)

відкриті торги

квітень

відкриті торги

квітень

відкриті торги

квітень

відкриті торги

травень

відкриті торги

травень

відкриті торги

травень

відкриті торги

червень

відкриті торги

червень

відкриті торги

червень

відкриті торги

вересень

відкриті торги

вересень

відкриті торги

вересень

Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і
подібних виробів (28.14.1)

230 000.00 грн. (двісті тридцять тисяч грн. 00
коп.)

Прокат плаский зі сталі, без подальшого обробляння, крім холодного
прокатування, завширшки не менше ніж 600 мм (24.10.4)

295 000,00 грн. (двісті дев'яносто п'ять тисяч
грн. 00 коп.)
1 750 000,00 грн. (один мільйон сімсот
п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.)

Вироби вогнетривкі (23.20.1)
Труби, трубки, порожнисті профілі, безшовні, зі сталі (24.20.1)
Помпи повітряні чи вакуумні; компресори повітряні чи інші газові (28.13.2)
Бруски та прутки гарячого оброблення, із сталі (24.10.6)

2 900 000,00 грн. (два мільйони девятсот тисяч
грн. 00 коп.)
810 000,00 грн. (вісімсот десять тисяч грн. 00
коп.)
380 000,00 грн. (триста вісімдесят тисяч грн.
00 коп.)

Апаратура електрична для комутації чи захисту електричних кіл, на напругу не
більше ніж 1000 В (27.12.2)
Апаратура електрична для комутації чи захисту електричних кіл на напругу більше
ніж 1000 В (27.12.1)

820 000,00 грн. (вісімсот двадцять тисяч грн.
00 коп.)
12 650 000,00 грн. (дванадцять мільйонів
шістсот п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.)

Проводи та кабелі електронні й електричні, інші (27.32.1)

5 420 000.00 грн. (п'ять мільйонів чотириста
двадцять тисяч грн. 00 коп.)

^

‘ ^іДПРі/л

С '

Затверджений рішенням комітету/з конкурсних т о р г о в ій 16.04.2015р. №

ШГ
ІШ
ґ
^
ІгА'г™№
*ГГ^'

Голова комітету з конкурсних торгів

\\ %
0 ^ *■
\\\\ с> -' <5.,Ч
V^ ^

х*

п

А

МЛІ.

;

Р отаенко А .П .

(підпис)

>
„ г*^ АЛ-'ґР
^
'

С екр етар комітету з конкурсних торН в'4? ;йкий

процедури
закупівлі

1115 000.00 грн. (один мільйон сто
п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.)
1 264 000.00 грн. (один мільйон двісті
шістдесят чотири тисячі грн. 00 коп.)

Печі та пічні пальники, частини до них (28.21.1)

О рієнтовний
початок
проведення

Руда Т.О.
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