
 

Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 135/10 (737/10) від 12.12.2012 

Номер оголошення у бюлетені: 345525 

 

Замовник торгів:  
ДУ "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення", 
03767831, вул.Еспланадна, 30-б, м.Київ, 01023 

Процедура закупівлі:  Відкриті торги 

 
ЄДРПОУ розпорядника: 37536162 

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

Джерело фінансування: кошти державного бюджету України 

 
Інформація про предмет закупівлі  
Галузь: Товари, роботи, послуги 

ТРП: Товар 

Код предмету закупівлі: 36.40.1 

Предмет з класифікатору Інвентар спортивний 

Предмет: 

код 36.40.1 - інвентар спортивний: лот 1 - інвентар для боксу (ринг боксерський - 1 од., груша 
боксерська 96х65 (№ 6) - 10 од., груша боксерська 96х65 (№ 5) - 10 од., мішок боксерський 
200х35 - 9 од., мішок боксерський 180х35 - 9 од., мішок боксерський 150х35 - 9 од., мішок 
боксерський 130х35 - 9 од., мішок боксерський 110х35 - 9 од., мішок боксерський 90х35 - 9 
од.); лот 2 - інвентар для боротьби греко-римської (килим борцівський - 2 од.); лот 3 - інвентар 
для боротьби вільної (килим борцівський - 2 од.); лот 4 - інвентар для дзюдо (татамі - 20 од.); 
лот 5 - інвентар для біатлону (лижі - 30 од.); лот 6 - інвентар для лижних гонок (лижі - 10 од., 
лижні палиці - 10 од.); лот 7 - інвентар для фігурного катання на ковзанах (леза - 10 од.); лот 
8 - інвентар для шорт-треку (леза з кріпленнями - 6 од., мат захисний - 100 од.); лот 9 - 
інвентар для фрістайлу (лижі в комплекті - 20 од.); лот 10 - інвентар для гандболу (гандбольне 
покриття - 1 од.); лот 11 - інвентар для стрільби із лука (лук в комплекті - 6 од.); лот 12 - 
інвентар для важкої атлетики (комплект штанги - 14 од.); лот 13 - інвентар для легкої атлетики 
(бар’єр змагальний - 100 од., яма для стрибків з жердиною - 1 од., яма для стрибків у висоту - 
1 од., стартовий блок - 16 од., комплект стійок для стрибків у висоту - 3 од.); лот 15 - інвентар 
для сучасного п’ятиборства (портативна мішень для лазерного пістолета - 4 од., контейнер 
лазерна насадки для пістолета - 4 од.); лот 16 - інвентар для плавання (тренажер - 26 од., 
стартова тумба - 16 од., комплект відеокамер для аналізу техніки плавання - 1 од., система 
аналізу техніки плавання - 1 од.); лот 17 - інвентар для веслування на байдарках і каное 
(стартова система (компл.) - 1 од.; лот 18 - інвентар для хокею з шайбою (ключки) - 146 од. 

Кількість лотів: 18 

Лоти оголошення: 1-13, 15-18 

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

Термін поставки: грудень 2012р. 



Інформація по лотах:  

№ Опис лота Кількість Місце Термін 
поставки 

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

12 інвентар для важкої атлетики (комплект штанги - 14 од.)    

13 інвентар для легкої атлетики (бар’єр змагальний - 100 од., яма для стрибків з жердиною - 1 од., яма для стрибків у 
висоту - 1 од., стартовий блок - 16 од., комплект стійок для стрибків у висоту - 3 од.) 

   

15 інвентар для сучасного п’ятиборства (портативна мішень для лазерного пістолета - 4 од., контейнер лазерна насадки 
для пістолета - 4 од.) 

   

16 інвентар для плавання (тренажер - 26 од., стартова тумба - 16 од., комплект відеокамер для аналізу техніки плавання 
- 1 од., система аналізу техніки плавання - 1 од.) 

   

17 інвентар для веслування на байдарках і каное (стартова система (компл.) 1 од.   

18 інвентар для хокею з шайбою (ключки) 146 од.   

 
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: №297260, "ВДЗ" №117 (719) від 08.10.2012р. 

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: №20403, "APP" №41 (115) від 09.10.2012р. 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: №329776, "ВДЗ" №131/4 (733/4) від 26.11.2012р. 

 
Результат процедури закупівлі:   
 
 
Інформація про переможців торгів  
 



Повна назва Код ЄДРПОУ Адреса (для публікації) 

ПП "Бойко-Спорт" 31723099 м.Київ 

ТОВ "Унікод-Олавтекс" 16302393 м.Київ 

ТОВ "Контрактстрой" 31811588 м.Київ 

ТОВ "Дитячі та спортивні майданчики" 37095763 м.Київ 

ТОВ "ІМАС автоматичні стартові системи та машинобудування"  Німеччина, 14776 Бранденбург, Маєрштрассе, 15 

ТОВ "Хокейний світ України" 36018431 м.Київ 
 
Завершені з визначенням переможця  
Дата акцепту: 26.11.2012 

Лоти Дата акцепту Переможець Вартість договору Дата договору Додаткова інформація 

1 26.11.2012 ПП "Бойко-Спорт" 337866 грн.(з ПДВ) 11.12.2012  

2 26.11.2012 ПП "Бойко-Спорт" 118400 грн.(з ПДВ) 11.12.2012  

3 26.11.2012 ПП "Бойко-Спорт" 118400 грн.(з ПДВ) 11.12.2012  

4 26.11.2012 ПП "Бойко-Спорт" 237000 грн.(з ПДВ) 11.12.2012  

5 26.11.2012 ТОВ "Унікод-Олавтекс" 209880 грн.(з ПДВ) 11.12.2012  

6 26.11.2012 ТОВ "Унікод-Олавтекс" 109710 грн.(з ПДВ) 11.12.2012  

7 26.11.2012 ТОВ "Унікод-Олавтекс" 75180 грн.(з ПДВ) 11.12.2012  

8 26.11.2012 ПП "Бойко-Спорт" 320196 грн.(з ПДВ) 11.12.2012  

9 26.11.2012 ТОВ "Унікод-Олавтекс" 136800 грн.(з ПДВ) 11.12.2012  

10 26.11.2012 ТОВ "Контрактстрой" 509650 грн.(з ПДВ) 11.12.2012  

11 26.11.2012 ТОВ "Дитячі та спортивні майданчики" 377194.44 грн.(з ПДВ) 11.12.2012  

12 26.11.2012 ТОВ "Дитячі та спортивні майданчики" 714000 грн.(з ПДВ) 11.12.2012  

13 26.11.2012 ТОВ "Дитячі та спортивні майданчики" 1358482.62 грн.(з ПДВ) 11.12.2012  

15 26.11.2012 ТОВ "Дитячі та спортивні майданчики" 98840 грн.(з ПДВ) 11.12.2012  

16 26.11.2012 ТОВ "Дитячі та спортивні майданчики" 1353861.6 грн.(з ПДВ) 11.12.2012  

17 26.11.2012 ТОВ "ІМАС автоматичні стартові системи та машинобудування" 354930 євро(без ПДВ) 11.12.2012  

18 26.11.2012 ТОВ "Хокейний світ України" 235644 грн.(з ПДВ) 11.12.2012  
 

 
Додаткова інформація:   

   
 


