
 

Форма документу згідно Закону України Про здійснення державних закупівель № 2289-VI вiд 01.06.2010  

Оголошення про заплановану закупівлю 

Номер бюлетеня: 115 (561) від 26.09.2011 

Номер оголошення у бюлетені: 167696 

 
Замовник торгів  
Назва: Громадська організація "Київська міська федерація хокею" 

Код ЄДРПОУ: 34795355 

Адреса: вул.Мельникова, 46, м.Київ, 04119 

Реєстраційний рахунок замовника: 35438001004843 

 
Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками  
ПІБ: Кравченко Юлія Миколаївна 

Посада: 
Головний бухгалтер КМФХ, Секретар Комітету з конкурсних торгів 
КМФХ 

Телефони: (044) 425-53-49 

Телефони/Факси: (044) 425-30-83 

Email: kravchenko.j@gmail.com 

 
Процедура закупівлі:  Відкриті торги 

 
ЄДРПОУ розпорядника: 37355108 

Повне найменування 
розпорядника: 

Головне управління у справах сім'ї,милоді та спорту виконавчого 
органу Київської міської ради (КМДА) 

Джерело фінансування: кошти місцевих бюджетів 

 
Адреса веб-порталу 
Уповноваженого органу: 

www.tender.me.gov.ua 

Адреса веб-сайту, на якому було 
розміщено інформацію: 

www.tender.finaudit.kiev.ua 

 
Інформація про предмет закупівлі  
Галузь: Товари, роботи, послуги 

ТРП: Товар 

Код предмету закупівлі: 36.40.1 

Предмет з классифікатору Інвентар спортивний 

Предмет: 

ковзани хокейні дитячі - 64 од., ковзани хокейні дорослі - 22 од., 
наколінник (щиток) дитячий - 65 од., наколінник (щиток) дорослий - 22 
од., нагрудник дитячий - 44 од., нагрудник дорослий - 22 од., рукавиці 
дитячі - 64 од., рукавиці дорослі - 22 од., шолом із захистом обличчя - 
86 од., клюшка дитяча - 220 од., клюшка доросла - 88 од., налокітник 
дитячий - 64 од., налокітник дорослий - 22 од., труси хокейні захисні 
дитячі - 44 од., труси хокейні захисні дорослі - 22 од. 

Кількість:  

Місце поставки: вул.Григорія Сковороди, 1-В, м.Київ 

Термін поставки: листопад - грудень 2011р. 

 
Отримання документації  
Місце: вул.Григорія Сковороди, 1-В, офіс замовника, м.Київ, 04070 

Спосіб: особисто або поштою 

 

Забезпечення пропозиції  
банківська гарантія; 26674 (двадцять шість тисяч шістсот сімдесят 
чотири) грн. 

Строк надання: 120 календарних днів 

Умови надання: не повертається відповідно до ч.3 ст.24 Закону 

 



Подання пропозицій  
Місце: вул.Григорія Сковороди, 1-В, офіс замовника, м.Київ, 04070 

Спосіб: особисто або поштою 

Кінцевий строк (дата, час): 27.10.2011 11:00 

 
Розкриття пропозицій  
Місце: вул.Григорія Сковороди, 1-В, офіс замовника, м.Київ 

Дата та час розкриття: 27.10.2011 12:00 

 

Додаткова інформація: 
кваліфікаційні критерії - відповідно до ст.16 Закону. Більш детально - у 
конкурсній документації 

 
Інші документи  

Тип документу Файл(и) 

Документація конкурсних торгів або кваліфікаційна 
документація 

Документація конк.торгів (спорт нвентар) 
.doc     

   
 


