Зміни №23 до річного плану закупівель на 2017 рік
ДСП "Чорнобильська АЕС", код за ЄДРПОУ: 14310862
Конкретна назва предмета закупівлі

1
Будівельні роботи по об’єкту "Будівництво
комплексу інженерно-технічних засобів
системи фізичного захисту при перевезенні
відпрацьованого ядерного палива з СВЯП-1
до СВЯП-2 на ДСП ЧАЕС"

Коди та назви відповідних
Код згідно
Розмір
класифікаторів предмета закупівлі з КЕКВ (для бюджетного
(за наявності)
бюджетних призначення
коштів)
за
кошторисом
або очікувана
вартість
предмета
закупівлі
2
3
4
3210
ДК021:2015 код 45300000-0
5 620 462,00
Будівельно-монтажні роботи

Процедура
закупівлі

5
Переговорна
процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

6
7
Жовтень 2017 Пункт програми 1.4.19. На 2017 рік - 448768,80
грн. Закупівля виключена з річного плану
закупівель.

Затверджено рішенням тендерного комітету від 21.12.2017 №103
Голова тендерного комітету перший заступник генерального директора (з планування та зняття з експлуатації) _________________________ В.О.Сейда

Секретар тендерного комітету економіст ВЗ _________________ Т.В.Півункова
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Примітки

Зміни №23 до додатку
до річного плану закупівель на 2017 рік
ДСП "Чорнобильська АЕС", код за ЄДРПОУ: 14310862
Конкретна назва предмета закупівлі

Коди та назви відповідних
класифікаторів предмета закупівлі (за
наявності)

1

2

Додаткові будівельні роботи по об’єкту
"Реконструкція кар'єра піску ДСП ЧАЕС
на території зони відчуження в частині
рекультивації"
Розбирання залишків будівлі "Стоянка
на 12 комбайнів"

ДК021:2015 код 45300000-0 Будівельномонтажні роботи
ДК021:2015 код 45110000-1 Руйнування та
знесення будівель і земляні роботи

Код згідно
Розмір
з КЕКВ
бюджетного
(для
призначення
бюджетних
за
коштів)
кошторисом
або
очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітки

6

7

3

4

5

3210

332 821,57

Звіт про
укладений
договір

Листопад 2017 Пункт програми 1.4.2. Закупівля виключена з
додатку до річного плану закупівель.

124 799,30

Допорогові
закупівлі

Листопад 2017 ВД:1002. Зменшена очікувана вартість закупівлі.

Затверджено рішенням тендерного комітету від 21.12.2017 №103
Голова тендерного комітету перший заступник генерального директора (з планування та зняття з експлуатації) _________________________ В.О.Сейда

Секретар тендерного комітету економіст ВЗ _________________ Т.В.Півункова
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