
               В.Г.Шевчук

№ п/п

Код
КЕКВ
(для

бюджетни
х коштів)

Джерело
фінансування

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітка

2 3 5 6 8

1
кошти

підприємства відкриті торги лютий

2
кошти

підприємства відкриті торги лютий

3
кошти

підприємства відкриті торги лютий

4
кошти

підприємства відкриті торги лютий

5
кошти

підприємства відкриті торги лютий

6
кошти

підприємства відкриті торги лютий

7
кошти

підприємства відкриті торги лютий

8
кошти

підприємства відкриті торги лютий

9
кошти

підприємства відкриті торги лютий

10
кошти

підприємства відкриті торги лютий

11
кошти

підприємства відкриті торги лютий

12
кошти

підприємства відкриті торги лютий

13
кошти

підприємства відкриті торги лютий

14
кошти

підприємства відкриті торги лютий

15
кошти

підприємства відкриті торги лютий

16
кошти

підприємства відкриті торги лютий

17
кошти

підприємства відкриті торги лютий

18
кошти

підприємства відкриті торги лютий

19
кошти

підприємства відкриті торги лютий

20
кошти

підприємства відкриті торги лютий

Предмет закупівлі

1

Річний  план
державних закупівель  ДП "Херсонський облавтодор" на   2009 рік

Пісок та гравій (відсів гранітний
Пісок та гравій (щебінь
вапняковий)
Відходи чорних металів (шлак
доменний)

Пісок та гравій (щебінь
фр.5х10мм)
Пісок та гравій (щебінь
фр.5х20мм)
Пісок та гравій (щебінь фр. 10х20
мм)
Пісок та гравій (щебінь фр. 20х40
мм)

Продукти нафтоперероблення
інші (бітум нафтовий БНД 60/90)

Продукти нафтоперероблення
рідкі (мазут паливний  М-100)

Шини нові (сільськогосподарські)
Акумулятори електричні
(акумуляторні батареї)

Продукти нафтоперероблення
рідкі (бензин А-76)
Продукти нафтоперероблення
рідкі (бензин А-95)
Споруди та каркаси металеві
(металева бар'єрна огорожа
грунтована)

Шини нові (автомобільні)

Вузли та деталі для автомобілів
(запасні частини до
автотракторної техніки)
Вузли до машин та устаткування
для добувної промисловості та
будівництва (запасні частини до
дорожньо-будівельної техніки)
Апаратура електрична
низьковольтна (електротехнічні
матеріали)

                    ЗАТВЕРДЖЕНО

"15" січня 2009р.

 Директор ДП "Херсонський облавтодор"

Продукти нафтоперероблення
інші (бітум нафтовий БНД 90/130)
Продукти нафтоперероблення
рідкі (дизельне паливо)

Голова тендерного комітету-
заступник директора з економічних питань Т.Г.Тишкевич
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