РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ зі змінами № 7
на 2016 рік
КП «Дніпроводоканал», 03341305
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для
бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета
закупівлі

Процедура закупівлі

1

2

3

4

Солі металів галоїдні; гіпохлорити,
хлорати й перхлорати (коагулянт)
(20.13.3)
20.13.2 Елементи хімічні, н. в. і. у.;
кислоти та сполуки неорганічні (хлор
та його постачання 20.13.21-11.00)

Паливо рідинне та газ; оливи
мастильні (продукти
нафтопереробдення та газ) (19.20.2)

Орієнтовний початок
проведення процедури
закупівлі
5

24 060 000,00 (двадцять
Відкриті торги
чотири мільйони
шістдесят тисяч гривень
00)
8 874 000,00 ( вісім
Переговорна
мільйонів вісімсот
процедура закупівлі
сімдесят чотири тисячі
гривень 00 коп.) з ПДВ.

Грудень 2015р.

35 814 950,00 (тридцять
п’ять мільйонів вісімсот
чотирнадцять тисяч
дев’ятсот п’ятдесят
гривень 00 коп.) грн.

Грудень 2015р.

Відкриті торги

Грудень 2015р.

Примітки
6

п.2 ч.2 ст. 39 Закону України
«Про здійснення державних
закупівель», а саме:
відсутність конкуренції (у
тому числі з технічних
причин) на відповідному
ринку, внаслідок чого
договір про закупівлю може
бути укладено лише з одним
постачальником, за
відсутності при цьому
альтернативи.
Торги відмінені згідно п. 1
ст. 30 Закону України «Про
здійснення державних
закупівель»

1

2

3

4

5

6

Послуги щодо технічного
випробовування й аналізування 71.20.1 (Послуги щодо калібрування
засобів вимірювання витрат і
кількості рідин 71.20.19-01.07)
Послуги щодо технічного
випробовування й аналізування 71.20.1 (Послуги щодо калібрування
засобів вимірювання витрат і
кількості рідин 71.20.19-01.07)
(періодична повірка квартирних
засобів обліку холодної води)
(Послуги з ремонту і технічного
обслуговування лічильників води код
CPV2008- 50411100-0)

9 160 000,00 (дев’ять
мільйонів сто шістдесят
тисяч гривень 00 коп.)
грн. з ПДВ

Відкриті торги

Грудень 2015р.

Торги відмінені згідно п. 1
ст. 30 Закону України «Про
здійснення державних
закупівель»

8 580 180,00 (вісім
мільйонів п’ятсот
вісімдесят тисяч сто
вісімдесят гривень 00
коп.) грн. з ПДВ.

Відкриті торги

Січень - Березень

Торги відмінені згідно п. 1
ст. 30 Закону України «Про
здійснення державних
закупівель»

Лот
1
–
прилади
обліку
Шевченківського,
Новокадацького,
Чечелівського,
Соборного,
Центрального районів, с. Таромське
та Дніпропетровського району.

Лот 1 – 5 483 240,00грн.
(п’ять
мільйонів
чотириста вісімдесят три
тисячі
двісті
сорок
гривень 00 коп.)

Лот
2
–
прилади
обліку
Індустріального,
АмурНижньодніпровського та Самарського
районів.

Лот 2 – 3 096 940,00 грн.
(три мільйони дев’яносто
шість тисяч дев’ятсот
сорок гривень 00 коп.)

1

2

Паливо рідинне та газ; оливи
мастильні (продукти
нафтопереробдення та газ) (19.20.2)

Лот 1 – бензин 09132000-3

Лот 3 – Газ 09120000-6

"Реконструкція каналізаційного
колектору по вул. К.Лібкнехта від
вул. Бородинської до вул. Чкалова"

4

5

35 814 950,00 (тридцять
п’ять мільйонів вісімсот
чотирнадцять тисяч
дев’ятсот п’ятдесят
гривень 00 коп.) грн.

Відкриті торги

Січень

Відкриті торги

Лютий

Відкриті торги

Протягом року

Відкриті торги

Протягом року

18 215 950,00
грн.
(вісімнадцять мільйонів
двісті п’ятнадцять тисяч
дев’ятсот
п’ятдесят
гривень 00 коп.)
14 392 000,00
грн.
(чотирнадцять мільйонів
триста дев’яносто дві
тисячі гривень 00 коп.)
3 207 000,00 грн. (три
мільйони двісті сім тисяч
гривень 00 коп.)
3 617 000,00 (три
мільйони шістсот
сімнадцять тисяч гривень
00 коп.)

Лот 2 – Дизельне паливо 09134200-9

Крани, вентилі, клапани та подібні
вироби до труб, котлів, резервуарів,
цистерн і подібних виробів - 28.14.1
(Арматура трубопровідна: крани,
вентилі, клапани та подібні пристрої –
42130000-9)
Реконструкція каналізаційного
колектору Д-200 мм по пр. Кірова на
дільниці від ж/б 46 до ж/б 52 в
м. Дніпропетровську

3

3210

3210

4 698 672,00 (чотири
мільйони шістсот
дев’яносто вісім тисяч
шістсот сімдесят дві
гривні 00 коп.)
2 672 058,40 (два
мільйони шістсот
сімдесят дві тисячі
п’ятдесят вісім гривень
40 коп.)

6

1
"Реконструкція самопливного
каналізаційного колектору Ø350мм
по вул. Совхозна у
м. Дніпропетровську"
Реконструкція аеротенків другої
черги на Лівобережних очисних
спорудах м. Дніпропетровськ

2
3210

3
5 040 000,00 (п’ять
мільйонів сорок тисяч
гривень 00 коп.)

4
Відкриті торги

5
Протягом року

3210

Відкриті торги

Протягом року

Реконструкція систем водопостачання
та водовідведення м.
Дніпропетровська (Насосна станція
водовідведення №1)

3210

Відкриті торги

Протягом року

Реконструкція мулових ділянок
(№9,10,26,27,28,36) Центральної
станціїї аерації м. Дніпропетроовськ

3210

Відкриті торги

Протягом року

Реконструкція систем водопостачання
та водовідведення м.
Дніпропетровська. Очищення стічних
вод. (Центральна станція аерації).
Коригування.
Технічне переоснащення насосної
станції водовідведення № 2 по вул.
Тополиній, 43 Н у м.
Дніпропетровську (проектування)

3210

Відкриті торги

Протягом року

Відкриті торги

Протягом року

Технічне переоснащення насосної
станції водовідведення № 3 по
Сірка,3-Н у місті Дніпропетровську
(проектування)
Технічне переоснащення насосної
станції водовідведення № 8 у м.
Дніпропетровську (проектування)

3210

34 554 089,00 (тридцять
чотири мільйони п’ятсот
п’ятдесят чотири тисячі
вісімдесят дев’ять
гривень 00 коп.)
46 289 074,00 (сорок
шість мільйонів двісті
вісімдесят дев’ять тисяч
сімдесят чотири гривні 00
коп.)
2 845 000,00 (два
мільйони вісімсот сорок
п’ять тисяч гривень 00
коп.)
26 916 435,00 (двадцять
шість мільйонів дев’ятсот
шістнадцять тисяч
чотириста тридцять п’ять
гривень 00 коп.)
6 081 955,00 (шість
мільйонів вісімдесят одна
тисяча дев’ятсот
п’ятдесят п’ять гривень
00 коп.)
3 750 220,00 (три
мільйони сімсот
п’ятдесят тисяч двісті
двадцять гривень 00 коп.)
8 831 880,00 (вісім
мільйонів вісімсот
тридцять одна тисяча
вісімсот вісімдесят
гривень 00 коп.)

Відкриті торги

Протягом року

Відкриті торги

Протягом року

3210

3210

6

1
Технічне переоснащення насосної
станції водовідведення № 11 по вул.
Аеродромній (проектування)

2
3210

Технічне переоснащення насосної
станції водовідведення №12 по вул.
Академіка Янгеля, 5б у м.
Дніпропетровську (проектування)

3210

Технічне переоснащення насосної
станції водовідведення № 18 по
тупіку Криворізькому, 41-Д у місті
Дніпропетровську (проектування)
Технічне переоснащення насосної
станції водовідведення № 23 у м.
Дніпропетровську (проектування)

3210

Технічне переоснащення насосної
станції водовідведення № 52 у м.
Дніпропетровську (проектування)

3210

Технічне переоснащення насосної
станції водовідведення № 54 по
проспекту Воронцова, 25А у м.
Дніпропетровську(проектування)
Технічне переоснащення насосної
станції водовідведення № 59 по вул.
Радгоспній, 40-А у селищі
Ювілейному (проектування)

3210

Технічне переоснащення насосної
станції водовідведення № 63 по вул. 8
Березня, 17А в
м.
Дніпропетровську (проектування)

3210

3210

3210

3
3 751 060,00 (тир
мільйони сімсот
п’ятдесят одна тисяча
шістдесят гривень 00
коп.)
3 756 420,00 (три
мільйони сімсот
п’ятдесят шість тисяч
чотириста двадцять
гривень 00 коп.)
3 742 940,00 (три
мільйони сімсот сорок дві
тисячі дев’ятсот сорок
гривень 00 коп.)
4 014 320,00 (чотири
мільйони чотирнадцять
тисяч триста двадцять
гривень 00 коп.)
8 543 430,00 (вісім
мільйонів п’ятсот сорок
три тисячі чотириста
тридцять гривень 00 коп.)
3 734 330,00 (три
мільйони сімсот тридцять
чотири тисячі триста
тридцять гривень 00коп. )
3 744 690,00 (три
мільйони сімсот сорок
чотири тисячі шістсот
дев’яносто гривень 00
коп.)
3 741 150,00 (три
мільйони сімсот сорок
одна тисяча сто п’ятдесят
гривень 00 коп.)

4
Відкриті торги

5
Протягом року

Відкриті торги

Протягом року

Відкриті торги

Протягом року

Відкриті торги

Протягом року

Відкриті торги

Протягом року

Відкриті торги

Протягом року

Відкриті торги

Протягом року

Відкриті торги

Протягом року

6

1
Технічне переоснащення насосної
станції водовідведення № 66 по вул.
Лобачев-ського, 17-Б у м.
Дніпропетровську (проектування)
Послуги щодо технічного
випробовування й аналізування 71.20.1 (Послуги щодо калібрування
засобів вимірювання витрат і
кількості рідин 71.20.19-01.07)
(періодична повірка квартирних
засобів обліку холодної води)
(Послуги з ремонту і технічного
обслуговування лічильників води код
CPV2008- 50411100-0)

2
3210

3
3 744 690,00 (три
мільйони сімсот сорок
чотири тисячі шістсот
дев’яносто гривень 00
коп.)
8 580 180,00 (вісім
мільйонів п’ятсот
вісімдесят тисяч сто
вісімдесят гривень 00
коп.) грн. з ПДВ.

4
Відкриті торги

5
Протягом року

Відкриті торги

Березень - Квітень

Лот
1
–
прилади
обліку
Шевченківського,
Новокадацького,
Чечелівського,
Соборного,
Центрального районів, с. Таромське
та Дніпропетровського району.

Лот 1 – 5 483 240,00грн.
(п’ять
мільйонів
чотириста вісімдесят три
тисячі
двісті
сорок
гривень 00 коп.)

Лот
2
–
прилади
обліку
Індустріального,
АмурНижньодніпровського та Самарського
районів.
20.13.2 Елементи хімічні, н. в. і. у.;
кислоти та сполуки неорганічні (хлор
та його постачання 20.13.21-11.00) ДК
021:2015: 24311900-6 Хлор

Лот 2 – 3 096 940,00 грн.
(три мільйони дев’яносто
шість тисяч дев’ятсот
сорок гривень 00 коп.)
6 470 400,00
Переговорна
(шість мільйонів
процедура закупівлі
чотириста сімдесят тисяч
чотириста гривень 00
коп.) з ПДВ.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 06.04.2016р. №8РП/2016 .

Квітень

6

п.2 ч.2 ст. 35 Закону України
«Про публічні закупівель», а
саме: відсутність
конкуренції (у тому числі з
технічних причин) на
відповідному ринку,
внаслідок чого договір про
закупівлю може бути
укладено лише з одним
постачальником, за
відсутності при цьому
альтернативи.

Голова комітету з конкурсних торгів

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

________________
(підпис)

Деменін Г. М.
(ініціали та прізвище)

Омельченко Л. Л.
(ініціали та прізвище)

М. П.

