
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 

 на 2015 рік (зі змінами і доповненнями) 

Комунальне підприємство «Дорожне ремонтно-експлуатаційне управління» 

код ЄДРПОУ – 31263017 

 

Предмет закупівлі 

Код 

КЕКВ 

(для 

бюджет 

них 

коштів) 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 
Паливо рідинне та 

газ;оливи мастильні 

ДК 016:2010 - 19.20.2 

(лот № 1 - дизельне 

паливо,      бензин А-92, 

А-95, лот № 2 - оливи 

мастильні) 

2210 

2100000,00 

(два 

мільйони сто 

тисяч) грн. з 

ПДВ 

Відкриті 

торги 

січень 

2015 р. 

 

Паливо рідинне та 

газ;оливи мастильні 

ДК 016:2010 - 19.20.2 

(оливи мастильні) 

2210 

138300,00 

(сто 

тридцять 

вісім тисяч 

триста) грн. з 

ПДВ 

Відкриті 

торги 

березень    

2015 р. 

 

Газ природний, 

скраплений або в 

газоподібному стані 

ДК 016:2010 - 06.20.1 

(метан стиснений) 

 

2210 

220000,00 

(двісті 

двадцять 

тисяч) грн. з 

ПДВ 

Процедура 

запиту 

цінових 

пропозицій 

квітень 

2015 р. 

 

Сіль і чистий хлорид 

натрію; вода морська та 

сольові розчини  

ДК 016:2010 - 08.93.10  

(сіль технічна) 

2210 

180000,00 

(сто 

вісімдесять 

тисяч) грн. з 

ПДВ 

Процедура 

запиту 

цінових 

пропозицій 

квітень 

2015 р. 

 

Гравій та пісок 

ДК 016:2010 – 08.12.1 

(відсів 0-10 мм, щебінь) 

2210 

655500,00 

(шістсот 

п’ятдесять 

п’ять тисяч 

п’ятсот) грн. 

з ПДВ 

Відкриті 

торги 

квітень 

2015 р. 

 

Бітум і асфальт 

природні; асфальти ти 

та асфальтові породи 

ДК 016:2010 -  08.99.1 

(асфальтобетонна суміш 

дрібнозерниста, 

крупнозерниста, бітум, 

бітумна емульсія) 

 

2210 

6765000,00 

(шість 

мільйонів 

сімсот 

шістдесять 

п’ять тисяч) 

грн. з ПДВ 

Відкриті 

торги 

березень  

2015 р. 

 

Фарби та лаки 

ДК 016:2010 - 20.30.1 

(фарба для дорожньої 

розмітки) 

2210 

415000,00 

(чотириста 

п’ятнадцять 

тисяч) грн. з 

ПДВ 

Відкриті 

торги 

 

квітень      

2015 р. 

 



Частини та приладдя до 

моторних транспортних 

засобів н. в. і. у.               

ДК 016:2010 - 29.32.3 

(запасні частини ) 

2210 

295000,00 

(двісті 

дев’яносто 

п’ять тисяч) 

грн. з ПДВ 

Запит 

цінових 

пропозицій 

квітень  

2015 р. 

 

Перевезення вантажів 

дорожніми 

транспортними 

засобами і перевезення 

речей  

ДК 016:2010 -  49.41.1 

(вантажні перевезення) 

2240 

295000,00 

(двісті 

дев’яносто 

п’ять тисяч) 

грн. з ПДВ 

Запит 

цінових 

пропозицій 

квітень  

2015 р. 
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Голова комітету з  

конкурсних торгів                         _______________                 Яцишин Б.М.  

                      (підпис)                                           (прізвище, ініціали) 

                                                                                                  

                                                  

   М.П.  

 

 

 

 

Секретар комітету з  

конкурсних торгів             _______________                                        Пасічняк О.Б. 

           (підпис)                                          (прізвище, ініціали) 

    

 

 

 


