
 

Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 71 (673) від 13.06.2012 

Номер оголошення у бюлетені: 225775 

 

Замовник торгів:  
Централізована бухгалтерія дитячо-юнацьких спортивних шкіл Головного управління по фізичній 
культурі та спорту Київської міськдержадміністрації, 26476487, просп.П.Тичини, 18, м.Київ, 02098 

Процедура закупівлі:  Відкриті торги 

 
ЄДРПОУ розпорядника: 37355108 

Повне найменування розпорядника: Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської міськради (КМДА) 

Джерело фінансування: кошти місцевого бюджету м.Києва 

 
Інформація про предмет закупівлі  
Галузь: Товари, роботи, послуги 

ТРП: Послуга 

Код предмету закупівлі: 92.61.1 

Предмет з класифікатору Послуги з експлуатації спортивних споруд 

Предмет: 
код 92.61.1 - послуги з експлуатації спортивних споруд (послуги з оренди льодового поля та 
прилеглих приміщень) : лот 1 - молодша вікова категорія, віком від 6 до 10 років; лот 2 - середня 
вікова категорія, віком від 11 до 14 років; лот 3 - старша вікова категорія, віком від 15 до 17 років 

Кількість лотів: 3 

Лоти оголошення: 1-3 

Місце поставки: м.Київ 

Термін поставки: травень, серпень - грудень 2012р. 
Інформація по лотах:  

№ Опис лота Кількість Місце Термін поставки 

1 молодша вікова категорія, віком від 6 до 10 років    

2 середня вікова категорія, віком від 11 до 14 років    

3 старша вікова категорія, віком від 15 до 17 років    

 
Інформування про процедуру закупівлі  
Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua 

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію:  

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: № 135918, "ВДЗ" №37 (639) від 26.03.2012р. 

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання:  

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: № 208896, "ВДЗ" №62 (664) від 23.05.2012р. 

 
Результат процедури закупівлі:  Відмінені частково (за лотом)  
 



 
Інформація про переможців торгів  

Повна назва Код ЄДРПОУ Адреса (для публікації) 

ТОВ "Дивосвіт-Плюс" 31486347 м.Київ 

ТОВ "Агенція спортивних розваг" 33640533 м.Київ 
 
Завершені з визначенням переможця  
Дата акцепту:  

Лоти Дата акцепту Переможець Вартість договору Дата договору Додаткова інформація 

1 21.05.2012 ТОВ "Дивосвіт-Плюс" 200000 грн.(з ПДВ) 08.06.2012  

2 21.05.2012 ТОВ "Агенція спортивних розваг" 235000 грн.(з ПДВ) 08.06.2012  
 
Відмінені  

Лоти Дата рішення Текст причини Додаткова інформація 

3 21.05.2012 На участь у торгах було подано менше двох конкурсних пропозицій  
 

 
Додаткова інформація:   

   
 


