РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (ЗІ ЗМІНАМИ № 5)
НА 2016 РІК
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ МОРСЬКИЙ ПОРТ «ОКТЯБРЬСК»,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19290012
№
з/п

1.

2.

3.

Конкретна назва
предмета
закупівлі

Коди відповідних
класифікаторів предмета
закупівлі (за наявності)

1
Оливи мастильні

Код 19.20.2 Паливо рідинне та
газ; оливи мастильні (код CPV
09211000-1 Мастильні оливи та
мастильні матеріали)
Послуги з проведення
Код 69.20.1 Послуги щодо
аудиту фінансової
фінансового аудиту (код CPV
звітності ДП «Спеціалізо- 79210000-9 Бухгалтерські та
ваний морський порт
аудиторські послуги)
«Октябрьск» за 2015 рік
Залізобетонні панелі
Код 23.61.1 Вироби з бетону для
(блоки підпірних стін) – будівництва (код CPV 44114000150 од.
2 Бетон)

4.

Гідравлічний
перевантажувач типу
«TEREX FUCHS MHL
360» або еквівалент – 1 од.

5.

Автонавантажувачі
самохідні (дизельні)
вилкові вантажопідйомністю 10 т типу «CHL»
або еквівалент – 6 од.

Код 28.22.1 Устатковання підіймальне та вантажне та частини
до нього (код CPV 34144000-8
Мототранспортні засоби
спеціального призначення)
Код 28.22.1 Устатковання
підіймальне та вантажне та
частини до нього (код CPV
42415000-8 Вилкові автонавантажувачі, автоманіпулятори,
тягачі для обслуговування
залізничних станцій)

Код згідно з
КЕКВ (для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

2
---

3
720 000,00
(сімсот двадцять тисяч
грн. 00 коп.)

---

1 400 000,00
(один мільйон чотириста
тисяч грн. 00 коп.)

Відкриті
торги

Березень

Торги відмінено

---

1 992 000,00
(один мільйон дев’ятсот
дев’яносто дві тисячі грн.
00 коп.)
15 984 000,00
(п’ятнадцять мільйонів
дев’ятсот вісімдесят
чотири тисячі грн.
00 коп.)
14 652 000,00
(чотирнадцять мільйонів
шістсот п’ятдесят дві
тисячі грн. 00 коп.)

Відкриті
торги

Березень

Торги відмінено

Відкриті
торги

Липень серпень

Відкриті
торги

Травень –
червень

---

---

Процедура Орієнтовний
закупівлі
початок
проведення
процедури
закупівлі
4
5
Відкриті
Січень торги
лютий

Примітки

6

1

---

4 800 000,00
(чотири мільйоні вісімсот
тисяч грн. 00 коп.)

Відкриті
торги

Березень

Код 22.11.1 Шини та камери
ґумові нові (код CPV 34350000-5
Шини для транспортних засобів
великої та малої тоннажності)
Послуги з проведення
Код 69.20.1 Послуги щодо
аудиту фінансової
фінансового аудиту (код CPV
звітності ДП «Спеціалізо- 79210000-9 Бухгалтерські та
ваний морський порт
аудиторські послуги)
«Октябрьск» за 2015 рік

---

4 560 000,00
(чотири мільйоні
п’ятсот шістдесят тисяч
грн. 00 коп.)
350 000,00
(триста п’ятдесят
тисяч грн. 00 коп.)

Відкриті
торги

Лютий березень

Торги відмінено
за лотом 4

Відкриті
торги

Червень

Залізобетонні панелі
(блоки підпірних стін) –
150 од.

Код 23.61.1 Вироби з бетону для
будівництва (код CPV 441140002 Бетон)

---

1 992 000,00
(один мільйон дев’ятсот
дев’яносто дві тисячі грн.
00 коп.)

Відкриті
торги

Червень

10. Шини для техніки

Код 22.11.1 Шини та камери
ґумові нові (код CPV 34350000-5
Шини для транспортних засобів
великої та малої тоннажності)

---

90 000,00
(дев’яносто тисяч грн.
00 коп.)

Відкриті
торги

Липень –
серпень

11. Залізобетонні панелі
(блоки підпірних стін) –
150 од.

Код 23.61.1 Вироби з бетону для
будівництва (код CPV 441140002 Бетон)

---

1 992 000,00
(один мільйон дев’ятсот
дев’яносто дві тисячі грн.
00 коп.)

Відкриті
торги

Липень

Торги оголошені
у зв’язку з
відміною
відкритих торгів
згідно
п. 2 Річного
плану закупівель
Торги оголошені
у зв’язку з
відміною
відкритих торгів
згідно
п. 3 Річного
плану закупівель
Торги відмінено
Торги оголошені
у зв’язку з
відміною
відкритих торгів
за лотом 4 згідно
п. 7 Річного
плану закупівель
Торги оголошені
у зв’язку з
відміною
відкритих торгів
згідно
п. 9 Річного
плану закупівель

6.

7.

8.

9.

Канати сталеві (код
25.93.11-30.00), скоби
такелажні (код 25.93.1480.00), ланцюг
Шини та камери для
техніки

Код 25.93.1 Вироби з дроту,
ланцюги та пружини (код CPV
44310000-6 Вироби з дроту)

---

2

12. Трактор для проведення
маневрових робіт – 1 од.

Код 28.30.2 Трактори
сільськогосподарські, інші (код
CPV 16700000-2 Трактори)

---

13. Реконструкція складунавісу № 1 під критий
склад

---

14.

Код 41.00.4 Будування
нежитлових будівель (нове
будівництво, реконструкція,
капітальний і поточні ремонти)
(код CPV 45213000-3
Будівництво торгових будівель,
складів і промислових будівель,
об’єктів транспортної
інфраструктури)
Реконструкція складу
Код 41.00.4 Будування
генеральних вантажів
нежитлових будівель (нове
№4
будівництво, реконструкція,
капітальний і поточні ремонти)
(код CPV 45213000-3
Будівництво торгових будівель,
складів і промислових будівель,
об’єктів транспортної
інфраструктури)
Портовий тягач типу
Код 29.10.4 Автомобілі для
«Kalmar» або еквівалент – перевезення вантажів
1 од.
(код CPV 34138000-3
Автотягачі)
Мікроавтобус типу
Код 29.10.2 Автомобілі
"Hyunday Н-1" або
пасажирські
еквівалент – 2 од.
(код CPV 34115000-6 Інші
легкові автомобілі)
Міні-навантажувачі
Код 28.92.2 Машини інші для
фронтальні самохідні
переміщування, планування,
типу «JCB 260» або
профілювання, розробляння,
еквівалент – 2 од.
вирівнювання, трамбування,
ущільнювання та виймання
ґрунту, корисних копалин або
руд (зокрема бульдозери,
механічні лопати та дорожні

15.

16.

17.

2 664 000,00
(два мільйони
шістсот шістдесят чотири
тисячі грн. 00 коп.)
10 000 000,00
(десять мільйонів грн.
00 коп.)

Відкриті
торги

Липень –
серпень

Відкриті
торги

Липень серпень

---

32 840 000,00
(тридцять два мільйони
вісімсот сорок тисяч грн.
00 коп.)

Відкриті
торги

Листопад –
грудень

---

9 060 000,00
(дев’ять мільйонів
шістдесят тисяч грн.
00 коп.)
2 256 000,00
(два мільйони двісті
п’ятдесят шість тисяч
грн. 00 коп.)
3 600 000,00
(три мільйони шістсот
тисяч грн. 00 коп.)

Відкриті
торги

Липень

Відкриті
торги

Липень серпень

Відкриті
торги

Липень –
серпень

---

---

3

котки) (код CPV 43250000-0
Фронтальні ковшові
навантажувачі)
18. Автобус міського типу
Код 29.10.3 Автомобілі для
перевезення не менше ніж 10
людей (код CPV 34121000-1
Міські та туристичні автобуси)
19. Капітальний ремонт
Код 41.00.4 Будування
будівельних конструкцій нежитлових будівель (нове
будівлі складу-навісу
будівництво, реконструкція,
складу № 1
капітальний і поточні ремонти)
(код CPV45213000-3 Будівництво торгових будівель, складів
і промислових будівель, об’єктів
транспортної інфраструктури)
20. Капітальний ремонт
Код 33.15.1 Ремонтування та
буксира «Руслан»
технічне обслуговування суден і
(ремонт на клас Регістра човнів (код CPV 50241000-6
судноплавства України)
Послуги з ремонту і технічного
обслуговування суден)
21. Послуги буксирів
Код 50.20.2 Послуги щодо
оренди морських і каботажних
вантажних суден з екіпажем;
послуги щодо буксирування та
штовхання (код CPV 63727000-1
Послуги з буксирування та
штовхання суден)
22. Послуги постачання та
Код 62.09.2 Послуги у сфері
налагодження
інформаційних технологій і
програмного забезпечення стосовно комп'ютерної техніки,
інформаційної системи
інші, н. в. і. у. (код CPV
«Е-PORT» з
72212000-4 Послуги з розробки
використанням
прикладного програмного
платформи планування
забезпечення)
ресурсів підприємства

6 660 000,00
(шість мільйонів шістсот
шістдесят тисяч грн.
00 коп.)
5 100 000,00
(п’ять мільйонів сто
тисяч грн. 00 коп.)

Відкриті
торги

Липень серпень

Відкриті
торги

Липень

---

7 992 000,00
(сім мільйонів дев’ятсот
дев’яносто дві тисячі грн.
00 коп.)

Відкриті
торги

Травень –
червень

---

1 440 000,00
(один мільйон чотириста
сорок тисяч грн. 00 коп.)

Відкриті
торги

Липень серпень

---

5 280 000,00
(п’ять мільйонів двісті
вісімдесят тисяч грн.
00 коп.)

Відкриті
торги

Липень вересень

---

---

4

23. Деревинні паливні пелети Код 16.10.2 Деревина у формі
--1 188 000,00
Відкриті
Липень –
(гранули) – 450 т
погонажу, профільованого
(один мільйон сто
торги
серпень
уздовж будь-яких країв або
вісімдесят вісім тисяч грн.
площин; шерсть деревна;
00 коп.)
борошно деревне; стружка чи
тріска деревні (код CPV
09110000-3 Тверде паливо)
24. Грейфери для
Код 28.22.2 Ковші, грейфери,
--3 192 000,00
Відкриті
Червень –
портального крану - 4 од., захвати та черпаки до кранів,
(три мільйони сто
торги
серпень
грейфер для гідравлічного екскаваторів і подібного
дев’яносто дві тисячі грн.
мобільного
устатковання (код CPV
00 коп.)
перевантажувача -1 од.
42420000-6 Ковші, лопати,
грейдери та затискачі для
підіймальних кранів чи
екскаваторів)
25. Лот 1 - паливо дизельне
Код 19.20.2 Паливо рідинне та
--9 900 000,00
Відкриті
Серпень сезонне – 250 т; лот 2 газ; оливи мастильні (код CPV
(дев’ять мільйонів
торги
вересень
паливо дизельне сезонне 09100000-0 Паливо)
дев’ятсот тисяч грн.
з бункеруванням
00 коп.)
плавзасобів підприємства
– 120 т, лот 3 - паливо
дизельне сезоне у скретчкартах – 2 000 л (код
19.20.28-00.00), лот 4 –
бензин А-95 у скретчкартах – 15 000 л (код
19.20.21-00.00)
РАЗОМ ОЧІКУВАНА ВАРТІСТЬ: 144 230 000,00 (сто сорок чотири мільйони двісті тридцять тисяч
грн. 00 коп.)
Затверджений рішенням тендерного комітету від 11.07.2016 р. № 16
Голова тендерного комітету
М.П.

_______________________ О.М. Майстренко

Секретар тендерного комітету

________________________ Т.В. Зеленська
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