
 

Оголошення про заплановану закупівлю 

Номер бюлетеня: 72/3 (815/3) від 13.09.2013 

Номер оголошення у бюлетені: 172927 

 
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: Калашник Олександр Миколайович 

Посада: заступник начальника юридичного відділу 

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:  

Код предмету закупівлі:  

Предмет з класифікатору  

Предмет: код ДК 016:2010 - 32.30.1 - вироби спортивні 

Кількість:  

Місце поставки: вул.Еспланадна, буд.30-б, м.Київ, 01023, Україна 

Термін поставки: листопад - грудень 2013р. 

 
Отримання документації  
Місце: вул.Еспланадна, 30-б, каб.6, м.Київ, 01023 



Спосіб:  

 
Забезпечення пропозиції  не вимагається 

Строк надання:  

Умови надання:  

 
Подання пропозицій  
Місце: вул.Еспланадна, 30-б, каб.6, м.Київ, 01023 

Дата та час кінцевого строку: 15.10.2013 09:30 

 
Розкриття пропозицій  
Місце: вул.Еспланадна, 30-б, каб.1, м.Київ, 01023 

Дата та час розкриття: 15.10.2013 10:00 

 
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 вироби спортивні для біатлону 
(лижі, лижні палиці, 
лижоролери ковзанярські) 

лижі - 30 пар, лижні палиці - 
30 пар, лижоролери 
ковзанярські - 24 пари 

      

2 вироби спортивні для лижних 
гонок (лижі ковзанярські, 
класичні; лижні палиці, 
лижоролери ковзанярські, 
діаметр 75 мм) 

лижі ковзанярські, класичні - 
14 пар; лижні палиці - 14 
пар, лижоролери 
ковзанярські, діаметр 75 мм 
- 3 пари 

      

3 вироби спортивні для шорт-
треку (леза з кріпленням, мат 
захисний) 

леза з кріпленням - 11 пар, 
мат захисний - 100 шт. 

      

4 вироби спортивні для фрістайлу 
(лижі, кріплення) 

лижі - 16 пар, кріплення - 16 
пар 

      

5 вироби спортивні для стрибків 
на лижах з трампліну (кріплення 
стрибкові, лижі стрибкові) 

кріплення стрибкові - 4 
пари, лижі стрибкові - 4 
пари 

      

6 вироби спортивні для лижного 
двоборства (лижі стрибкові, 
лижі бігові, палиці) 

лижі стрибкові - 4 пари, лижі 
бігові - 4 пари, палиці - 8 
пар 

      

7 вироби спортивні для 
гірськолижного спорту (лижі, 
кріплення) 

лижі - 6 пар, кріплення - 6 
пар 

      



8 вироби спортивні для 
сноубордінгу (сноуборди, 
платформа) 

сноуборди - 8 шт., 
платформа - 8 шт. 

      

9 вироби спортивні для фігурного 
катання на ковзанах (леза) 

леза - 10 пар       

10 вироби спортивні для санного 
спорту (металеві полози, 
дерев‘яні полози, пластикові 
обтікателі) 

металеві полози - 6 пар, 
дерев‘яні полози - 6 пар, 
пластикові обтікателі - 6 шт. 

      

11 вироби спортивні для хокею з 
шайбою (хокейні ключки) 

хокейні ключки - 100 шт.       

 

 

 


