
 

Оголошення про заплановану закупівлю 

Номер бюлетеня: 251(14.05.2015) від 14.05.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 130692 

  

 
Замовник торгів  

Назва: 
Централізована бухгалтерія дитячо-юнацьких спортивних шкіл Департаменту освіти і науки, 
молоді та спорту виконавчого органу Київської міськради (Київської міськдержадміністрації) 

Код ЄДРПОУ: 26476487 

Адреса: просп.П.Тичини, 18, м.Київ, 02098 

Реєстраційний рахунок замовника: 35413001023173 

 
Посадові особи замовника,які уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками 

№ ПІБ Посада Телефони Телефони/Факси Email: 

1 Болбот Ганна Володимирівна Економіст/секретар комітету з конкурсних торгів (044) 462-59-22 (044) 462-59-22 zb_dush@i.ua 

2 Стасюк Людмила Іванівна Заступник директора/голова комітету з конкурсних торгів (044) 462-59-22 (044) 462-59-22 zb_dush@i.ua 

 
Процедура закупівлі: Відкриті торги 

 
Очікувана вартість закупівлі: 500000 (п'ятсот тисяч) грн. 

 
Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua 

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: tender.finaudit.kiev.ua 

 
Інформація про предмет закупівлі 
Галузь: Товари, роботи, послуги 

ТРП: Послуга 

Код предмету закупівлі: 93.11.1 

Предмет з класифікатору Послуги, пов'язані з використанням спортивних споруд 

Предмет: (спортивно-оздоровчі послуги льодового поля та прилеглих приміщень) 

Кількість:  

Місце поставки: м. Київ 

Термін поставки:  

 
Отримання документації 
Місце: м. Київ, вул. Оболонська,21, каб.20 

 
Забезпечення пропозиції не вимагається; лот 1 - не вимагається, лот 2 - не вимагається 

Умови надання:  

 



Подання пропозицій 
Місце: м. Київ, вул. Оболонська,21, каб.20 

Дата та час кінцевого строку: 12.06.2015 13:00 

 
Розкриття пропозицій 
Місце: м. Київ, вул. Оболонська,21, каб.20 

Дата та час розкриття: 12.06.2015 13:30 

 

Додаткова інформація: 
Лот 1 - надання послуг з понеділка по суботу переважно з 16.00 до 20.00, неділя переважно з 
09.00 до 14.00; Лот 2 - надання послуг з понеділка по суботу переважно з 13.00 до 19.00, 
неділя переважно з 09.00 до 14.00. 

 
Інформація по лотах:  

№ Опис лота Кількість Місце поставки Термін 
поставки 

Спосіб 
надання 

забезпечення 

Розмір 
забезпечення, 

грн. 

Кінцевий 
строк 
подання 

Дата та 
час 

розкриття 

1 спортивно-оздоровчі послуги льодового 
поля та прилеглих приміщень 

200 годин м. Київ вересень-
грудень 2015 
року 

не вимагається    

2 спортивно-оздоровчі послуги льодового 
поля та прилеглих приміщень 

137 годин м. Київ вересень-
грудень 2015 
року 

не вимагається    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


