РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
(ЗІ ЗМІНАМИ № 23) НА 2019 РІК
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ «ОЛЬВІЯ»,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19290012
№
з/п

1.

Конкретна назва предмета
закупівлі

1
Послуги з озброєної фізичної
охорони території ДП «СК
«ОЛЬВІЯ»

Коди та назви відповідних
класифікаторів предмета
закупівлі (за наявності)

Код CPV 79710000-4
Охоронні послуги

Код згідно
з КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)
2
---

2.

Електрична енергія

Код CPV 09310000-5
Електрична енергія

---

3.

Послуги з розподілу
електричної енергії

Код CPV 65310000-9
Розподіл електричної енергії

---

4.

Паливо дизельне зимове або
літнє (Євро5)

Код CPV 09130000-9 Нафта
і дистиляти

---

5.

Паливо дизельне зимове або
літнє (Євро5)

Код CPV 09130000-9 Нафта
і дистиляти

---

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура Орієнтовний Примітки
закупівлі
початок
проведення
процедури
закупівлі
3
4
5
6
7 421 400,00
Переговорна Грудень
(сім мільйонів чотириста процедура
2018 р.
двадцять одна тисяча
чотириста грн.00 коп.)
15 480 916,00
Переговорна Грудень
(п`ятнадцять мільйонів
процедура
2018 р.
чотириста вісімдесят тисяч
дев’ятсот шістнадцять грн.
00 коп.)
4 700 000,00
Переговорна Грудень
(чотири мільйони сімсот процедура
2018 р.
тисяч грн. 00 коп.)
4 190 000,00
Відкриті
Грудень
(чотири мільйони сто
торги
2018 р.
дев’яносто тисяч грн. 00
коп.)
4 190 000,00
Відкриті
Січень
Торги
(чотири мільйони сто
торги
оголошуються
дев’яносто тисяч грн. 00
у зв’язку з відкоп.)
міною відкритих торгів
згідно п. 4.
Річного плану
закупівель

1

Послуги з проведення аудиту
фінансової звітності ДП «СК
«ОЛЬВІЯ» за 2018 рік
Послуги з проведення аудиту
фінансової звітності ДП «СК
«ОЛЬВІЯ» за 2018 рік

Код CPV 79210000-9
Бухгалтерські та
аудиторські послуги
Код CPV 79210000-9
Бухгалтерські та
аудиторські послуги

---

8.

Залізобетонні панелі (блоки
підпірних стін)

Код CPV 44110000-4
Конструкційні матеріали

---

9.

Сітка сталева «Рабиця»,
дріт для огорож «Єгоза»

Код CPV 44310000-6
Вироби з дроту

---

Код CPV 44310000-6
Вироби з дроту

---

6.

7.

10. Канати сталеві

---

11. Паливо дизельне зимове або
Код CPV 09130000-9 Нафта
літнє (Євро5) з бункеруванням і дистиляти
плавзасобів ДП «СК «ОЛЬВІЯ»

---

12. Паливо дизельне зимове або
Код CPV 09130000-9 Нафта
літнє (Євро5) з бункеруванням і дистиляти
плавзасобів ДП «СК «ОЛЬВІЯ»

---

13. Паливо дизельне зимове або
Код CPV 09130000-9 Нафта
літнє (Євро5) з бункеруванням і дистиляти
плавзасобів ДП «СК «ОЛЬВІЯ»

---

350 000,00
(триста п’ятдесят тисяч
грн. 00 коп.)
350 000,00
(триста п’ятдесят тисяч
грн. 00 коп.)

Відкриті
торги

Лютий

Відкриті
торги

Березень

2 880 000,00
(два мільйони вісімсот
вісімдесят тисяч грн. 00
коп.)
150 000,00
(сто п’ятдесят тисяч грн.
00 коп.)
4 144 000,00
(чотири мільйони сто
сорок чотири тисячі грн.00
коп.)
4 170 000,00
(чотири мільйони сто
сімдесят тисяч грн. 00
коп.)
4 170 000,00
(чотири мільйони сто
сімдесят тисяч грн. 00
коп.)

Відкриті
торги

Січень лютий

Відкриті
торги

Січень лютий

Відкриті
торги

Січень лютий

Відкриті
торги

Січень

Відкриті
торги

Лютий

4 000 000,00
Переговорна
(чотири мільйони грн. 00 процедура
коп.)

Березень

Торги
оголошуються
у зв’язку з відміною відкритих торгів
згідно п. 6.
Річного плану
закупівель

Торги
оголошуються
у зв’язку з відміною відкритих торгів
згідно п. 11.
Річного плану
закупівель
Процедура
оголошується
у зв’язку з від2

міною двічі
відкритих
торгів згідно
п. 11. і п. 12
Річного плану
закупівель
14. Капітальний ремонт буксира
«Витязь» (доковий ремонт на
клас Регістра судноплавства
України)

Код CPV 50240000-9
Послуги з ремонту,
технічного обслуговування
морського транспорту і
пов’язаного обладнання та
супутні послуги
Код CPV 09130000-9 Нафта
і дистиляти

---

6 600 000,00
Відкриті
(шість мільйонів шістсот
торги з
тисяч грн. 00 коп.)
публікацією
англійською
мовою

15. Бензин автомобільний А-95
(Євро5) та А-92 (Євро5) у
паливних скретч-картках/
талонах по Україні, номіналом
10л і 20л
16. Бензин автомобільний А-95
Код CPV 09130000-9 Нафта
(Євро5) та А-92 (Євро5) у
і дистиляти
паливних скретчкартках/талонах по Україні,
номіналом 10л і 20л

---

581 850,00
(п’ятсот вісімдесят одна
тисяча вісімсот п’ятдесят
грн. 00 коп.)

Відкриті
торги

Лютий

---

581 850,00
(п’ятсот вісімдесят одна
тисяча вісімсот п’ятдесят
грн. 00 коп.)

Відкриті
торги

Березень

17. Поточний ремонт портального
крану «Альбатрос» № 64

---

260 000,00
(двісті шістдесят тисяч
грн. 00 коп.)

Відкриті
торги

Березень

---

360 000,00
(триста шістдесят тисяч
грн. 00 коп.)

Відкриті
торги

Березень

---

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

Відкриті
торги

Квітень

Код CPV 50530000-9
Послуги з ремонту і
технічного обслуговування
техніки
18. Поточний ремонт портального Код CPV 50530000-9
крану «Сокіл» № 69
Послуги з ремонту і
технічного обслуговування
техніки
19. Капітальний ремонт
Код CPV 50530000-9
портального крану «Альбрехт» Послуги з ремонту і
№ 37
технічного обслуговування
техніки

Травень

Торги
оголошуються
у зв’язку з відміною відкритих торгів
згідно п. 15.
Річного плану
закупівель

3

20. Поточний ремонт портального Код CPV 50530000-9
крану «Альбрехт» № 36
Послуги з ремонту і
технічного обслуговування
техніки
21. Деревинні паливні пелети
Код CPV 09110000-3 Тверде
(гранули)
паливо

---

360 000,00
(триста шістдесят тисяч
грн. 00 коп.)

Відкриті
торги

Квітень

---

Відкриті
торги

Травень червень

22. Капітальний ремонт
портального крану
«Альбатрос» № 65

Код CPV 50530000-9
Послуги з ремонту і
технічного обслуговування
техніки
Код CPV 50240000-9
Послуги з ремонту,
технічного обслуговування
морського транспорту і
пов’язаного обладнання та
супутні послуги

---

2 558 640,00
(два мільйони п’ятсот
п’ятдесят вісім тисяч
шістсот сорок грн. 00 коп.)
620 000,00
(шістсот двадцять тисяч
грн. 00 коп.)

Відкриті
торги

Червень

---

6 600 000,00
(шість мільйонів шістсот
тисяч грн. 00 коп.)

Відкриті
торги з
публікацією
англійською
мовою

Червень

24. Капітальний ремонт грейферів Код CPV 50530000-9
портальних кранів для
Послуги з ремонту і
навалочних вантажів
технічного обслуговування
техніки
25. Ремонт покрівельного
Код CPV 45260000-7
покриття складу генеральних
Покрівельні роботи та інші
вантажів № 4, інв. № 6747
спеціалізовані будівельні
роботи

---

400 000,00
(чотириста тисяч грн. 00
коп.)

Відкриті
торги

Червень

---

26. Капітальний ремонт буксира
«Витязь» (доковий ремонт на
клас Регістра судноплавства
України)

---

5 850 000,00
Відкриті
(п’ять мільйонів вісімсот
торги з
п’ятдесят тисяч грн. 00 публікацією
коп.)
англійською
мовою
6 600 000,00
Переговорна
(шість мільйонів шістсот процедура
тисяч грн. 00 коп.)

23. Капітальний ремонт буксира
«Витязь» (доковий ремонт на
клас Регістра судноплавства
України)

Код CPV 50240000-9
Послуги з ремонту,
технічного обслуговування
морського транспорту і
пов’язаного обладнання та
супутні послуги

Торги
оголошуються
у зв’язку з відміною відкритих торгів
згідно п. 14.
Річного плану
закупівель

Липень

Липень

Процедура
оголошується
у зв’язку з відміною двічі
відкритих
торгів згідно
п. 14. і п. 23.
Річного плану
4

закупівель
27. Поточний ремонт портального Код CPV 50530000-9
крану «Стерх» № 1
Послуги з ремонту і
технічного обслуговування
техніки
28. Капітальний ремонт
Код CPV 50530000-9
портального крану
Послуги з ремонту і
«Альбатрос» № 63
технічного обслуговування
техніки
29. Капітальний ремонт
Код CPV 50530000-9
портального крану
Послуги з ремонту і
«Альбатрос» № 66
технічного обслуговування
техніки
30. Капітальний ремонт
Код CPV 50530000-9
портального крану
Послуги з ремонту і
«Альбатрос» № 63
технічного обслуговування
техніки

---

200 000,00
(двісті тисяч грн. 00 коп.)

Відкриті
торги

Липень

---

1 140 000,00
(один мільйон сто сорок
тисяч грн. 00 коп.)

Відкриті
торги

Серпень

---

1 005 000,00
(один мільйон п’ять тисяч
грн. 00 коп.)

Відкриті
торги

Серпень

---

700 000,00
(сімсот тисяч грн. 00 коп.)

Відкриті
торги

Серпень

31. Паливо дизельне літнє або
зимове (Євро5)

Код CPV 09130000-9 Нафта
і дистиляти

---

Відкриті
торги

Серпень

32. Капітальний ремонт
портального крану
«Альбатрос» № 66

Код CPV 50530000-9
Послуги з ремонту і
технічного обслуговування
техніки

---

3 715 000,00
(три мільйони сімсот
п’ятнадцять тисяч грн.
00 коп.)
850 000,00
(вісімсот п’ятдесят тисяч
грн. 00 коп.)

Відкриті
торги

Вересень

Торги
оголошуються
у зв’язку з відміною відкритих торгів
згідно п. 28.
Річного плану
закупівель

Торги
оголошуються
у зв’язку з відміною відкритих торгів
згідно п. 29.
Річного плану
закупівель

5

33. Електрична енергія

Код CPV 09310000-5
Електрична енергія

---

10 044 000,00
(десять мільйонів сорок
чотири тисячі грн.
00 коп.).

34. Залізобетонні панелі (блоки
підпірних стін)

Код CPV 44110000-4
Конструкційні матеріали

---

3 710 460,00
(три мільйони сімсот
десять тисяч чотириста
шістдесят грн. 00 коп.)
494 400,00
(чотириста дев’яносто
чотири тисячі чотириста
грн. 00 коп.)
696 000,00
(шістсот дев’яносто шість
тисяч грн. 00 коп.)

35. Капітальний ремонт
портального крану «Кондор»
№ 87

Відкриті
торги з
публікацією
англійською
мовою
Відкриті
торги

Жовтень

Жовтень

Код CPV 50530000-9
--Відкриті
Жовтень
Послуги з ремонту і
торги
технічного обслуговування
техніки
36. Капітальний ремонт
Код CPV 50530000-9
--Відкриті
Жовтень
портального крану «Альбрехт» Послуги з ремонту і
торги
№ 49
технічного обслуговування
техніки
37. Капітальний ремонт
Код CPV 50530000-9
--584 400,00
Відкриті
Листопад
портального крану «Сокіл»
Послуги з ремонту і
(п’ятсот вісімдесят
торги
№ 83
технічного обслуговування
чотири тисячі чотириста
техніки
грн. 00 коп.)
38. Капітальний ремонт грейферу Код CPV 50530000-9
--282 000,00
Відкриті
Листопад
портального крану для
Послуги з ремонту і
(двісті вісімдесят дві
торги
навалочних вантажів
технічного обслуговування
тисячі грн. 00 коп.)
техніки
РАЗОМ ОЧІКУВАНА ВАРТІСТЬ: 82 833 066,00 грн. (вісімдесят два мільйони вісімсот тридцять три
тисячі шістдесят шість грн. 00 коп.)
Затверджений рішенням тендерного комітету від 11.11.2019 р. № 97

Голова тендерного комітету ______________________ О.М. Майстренко
М.П.
Секретар тендерного комітету ______________________ Т.В. Зеленська
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