
 

Оголошення про заплановану закупівлю 

Номер бюлетеня: 117 (719) від 08.10.2012 

Номер оголошення у бюлетені: 297260 

 
Замовник торгів  

Назва: 
ДУ "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів 
"Укрспортзабезпечення" 

Код ЄДРПОУ: 03767831 

Адреса: вул.Еспланадна, 30-б, м.Київ, 01023 

Реєстраційний рахунок замовника: 35214017000044 

 
Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками  
ПІБ: Степанов Євген Олексійович 

Посада:  

Телефони: (044) 287-02-18 

Телефони/Факси:  

Email:  

 
Процедура закупівлі:  Відкриті торги 

 
ЄДРПОУ розпорядника: 37536162 

Повне найменування розпорядника: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Джерело фінансування: кошти державного бюджету України 

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

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію:  

 
Інформація про предмет закупівлі  
Галузь: Товари, роботи, послуги 

ТРП: Товар 

Код предмету закупівлі: 36.40.1 

Предмет з класифікатору Інвентар спортивний 

Предмет:  

Кількість:  

Місце поставки: вул.Еспланадна, 30-б, м.Київ 

Термін поставки: грудень 2012р. 

 



Отримання документації  
Місце: за адресою замовника, каб.3 

Спосіб:  

 
Забезпечення пропозиції  не вимагається 

Строк надання:  

Умови надання:  

 
Подання пропозицій  
Місце: за адресою замовника, каб.6 

Кінцевий строк (дата, час): 12.11.2012 09:30 

 
Розкриття пропозицій  
Місце: за адресою замовника, каб.1 

Дата та час розкриття: 12.11.2012 10:00 

Нова дата розкриття:  

 
Додаткова інформація:  

 
Інформація по лотах:  

№ Опис лота Кількість Місце 
поставки 

Термін 
поставки 

Спосіб надання 
забезпечення 

Розмір 
забезпечення, 

грн. 

Кінцевий 
строк 
подання 

Дата та час 
розкриття 

1 інвентар для боксу (ринг боксерський - 1 
од., груша боксерська 96х65 (№ 6) – 10 
од., 96х65 (№ 5) – 10 од., мішок 
боксерський 200х35 – 9 од., 180х35 – 9 
од., 150х35 – 9 од., 130х35 – 9 од., 
110х35 – 9 од., 90х35 – 9 од.) 

       

2 інвентар для боротьби греко-римської 
(килим борцівський - 2 од.) 

       

3 інвентар для боротьби вільної (килим 
борцівський - 2 од.) 

       

4 інвентар для дзюдо (татамі - 20 од.)        

5 інвентар для біатлону (лижі - 30 од.)        

6 інвентар для лижних гонок (лижі - 10 од., 
лижні палиці - 10 од.) 

       

7 інвентар для фігурного катання на 
ковзанах (леза - 10 од.) 

       



8 інвентар для шорт-треку (леза з 
кріпленнями - 6 од., мати захисні - 100 
од.) 

       

9 інвентар для фрістайлу (лижі в комплекті 
- 20 од.) 

       

10 інвентар для гандболу (гандбольне 
покриття - 1 од.) 

       

11 інвентар для стрільби із лука (луки в 
комплекті - 6 од.) 

       

12 інвентар для важкої атлетики (комплекти 
штанг - 14 од.) 

       

13 інвентар для легкої атлетики (бар’єри 
змагальні - 100 од., яма для стрибків з 
жердиною - 1 од., яма для стрибків у 
висоту - 1 од., стартові блоки - 16 од., 
комплект стійок для стрибків у висоту - 3 
од.) 

       

14 інвентар для тхеквондо (системи 
суддівські електронні - 3 од., жилети 
електронні з датчиком - 18 од.) 

       

15 інвентар для сучасного п’ятиборства 
(портативні мішені для лазерного 
пістолета - 4 од., контейнери лазерні 
насадки для пістолета - 4 од.) 

       

16 інвентар для плавання (тренажери - 26 
од., стартові тумби - 16 од., комплект 
відеокамер для аналізу техніки плавання 
- 1 од., система аналізу техніки плавання 
- 1 од.) 

       

17         

18         

 
Інші документи  

Тип документу Файл(и) 

Документація конкурсних торгів або кваліфікаційна документація 12102M301241_ДКТ_2.doc    

Зміни до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації ДКТ - 9вт (із змінами).doc    

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних 
пропозицій 

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів №4-
9вт.doc    

 
 


