
               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 квітень

2
кошти

підприємства відкриті торги квітень

3
кошти

підприємства відкриті торги квітень

4
кошти

підприємства відкриті торги квітень

5
кошти

підприємства відкриті торги квітень

6
кошти

підприємства відкриті торги квітень

7
кошти

підприємства відкриті торги квітень

8
кошти

підприємства відкриті торги квітень

9
кошти

підприємства відкриті торги квітень

10
кошти

підприємства відкриті торги квітень

11
кошти

підприємства відкриті торги квітень

12
кошти

підприємства відкриті торги квітень

13
кошти

підприємства відкриті торги квітень

14
кошти

підприємства відкриті торги квітень

15
кошти

підприємства відкриті торги лютий

16
кошти

підприємства відкриті торги лютий

17
кошти

підприємства відкриті торги лютий

18
кошти

підприємства відкриті торги вересень

19
кошти

підприємства відкриті торги квітень

20
кошти

підприємства відкриті торги квітень

                    ЗАТВЕРДЖЕНО
 Директор ДП "Херсонський облавтодор"

"18" червня  2009р.
Зміни до річного  плану

державних закупівель  ДП "Херсонський облавтодор" на   2009 рік

Предмет закупівлі

1

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)

Пісок та гравій (відсів гранітний

Пісок та гравій (щебінь вапняковий)
Відходи чорних металів (шлак
доменний)
Продукти нафтоперероблення рідкі
(мазут паливний  М-100)
Продукти нафтоперероблення інші
(бітум нафтовий БНД 60/90)
Продукти нафтоперероблення інші
(бітум нафтовий БНД 90/130)
Продукти нафтоперероблення рідкі
(дизельне паливо)
Продукти нафтоперероблення рідкі
(бензин А-76)
Продукти нафтоперероблення рідкі
(бензин А-95)
Споруди та каркаси металеві
(металева бар'єрна огорожа
грунтована)

Шини нові (автомобільні)

Шини нові (сільськогосподарські)
Акумулятори електричні
(акумуляторні батареї)
Апаратура електрична
низьковольтна (електротехнічні
матеріали)
Емульгатор (катіоноактивний для
швидкорозпадних бітумних
емульсій)

Адгезійна добавка  (для
катіоноактивної бітумної емульсії)



21
кошти

підприємства відкриті торги червень

2410
державний

бюджет

кошти
підприємства

23
кошти

підприємства
двоступеневі,
відкриті торги

лютий,
квітень,
травень

відкриті торги липень22

Пересувний ваговий комплекс для
здійснення габаритно-вагового
контролю транспортних засобів та
інших самохідних машин та
механізмів на автомобільних
дорогах загального користування

заступник директора з економічних питань

Устаткування для зовнішнього
освітлення на автомобільних
дорогах загального користування в
Херсонській області

                    Т.Г.Тишкевич

За рішенням тендерного комітету від 17.06.2009р.  № 4

Поточний (планово-
попереджувальний) ремонт та
експлуатаційне утримання
автомобільних дорівг державного та
місцевого значення

Голова тендерного комітету-


