
 

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися 

Номер бюлетеня: 78 (821) від 03.10.2013 

Номер оголошення у бюлетені: 178432 

 

Замовник торгів:  

Громадська організація "Київська міська 
федерація хокею", 34795355, 
вул.Мельникова, 46, м.Київ, 04119; 
вул.Г. Сковороди, 1-В, м.Київ, 04070 

Процедура закупівлі:  Відкриті торги 

 
Інформація про предмет закупівлі  
Галузь: Товари, роботи, послуги 

ТРП:  

Код предмету закупівлі: 32.30.1 

Предмет з класифікатору Вироби спортивні 

Предмет: 

код 32.30.1 - вироби спортивні (хокейна 
екіпіровка, ковзани, клюшки хокейні - 20 
найменувань (ковзани хокейні дитячі - 
36 пар, ковзани хокейні воротарські 
дитячі - 2 пари, нагрудник дитячий - 36 
шт., нагрудник воротарський дитячий - 2 
шт., наколінники (щитки) дитячі - 36 
пар, наколінники (щитки) воротарські 
дитячі - 2 пари, рукавиці (краги) хокейні 
дитячі - 36 пар, упіймач воротарський 
дитячий - 2 шт., блин воротарський 
дитячий - 2 шт., шолом із захистом 
обличчя дитячий - 36 шт., шолом 
воротарський дитячий - 2 шт., клюшка 
ігрова дитяча - 72 шт., клюшка 
воротарська дитяча - 4 шт., клюшка 
ігрова доросла - 180 шт., налокітник 
хокейний дитячий - 36 пар, труси 
хокейні дитячі - 36 шт., труси хокейні 
воротарські дитячі - 2 шт., захист шиї 
дитячий - 36 шт., захист шиї 
воротарський дитячий - 2 шт., захист 
паху (раковина) воротарський дитячий - 
2 шт.) - 20 найменувань (ковзани 
хокейні дитячі - 36 пар, ковзани хокейні 
воротарські дитячі - 2 пари, нагрудник 
дитячий - 36 шт., нагрудник 
воротарський дитячий - 2 шт., 
наколінники (щитки) дитячі - 36 пар, 
наколінники (щитки) воротарські дитячі - 
2 пари, рукавиці (краги) хокейні дитячі - 
36 пар, упіймач воротарський дитячий - 
2 шт., блин воротарський дитячий - 2 
шт., шолом із захистом обличчя дитячий 
- 36 шт., шолом воротарський дитячий - 
2 шт., клюшка ігрова дитяча - 72 шт., 
клюшка воротарська дитяча - 4 шт., 
клюшка ігрова доросла - 180 шт., 
налокітник хокейний дитячий - 36 пар, 
труси хокейні дитячі - 36 шт., труси 
хокейні воротарські дитячі - 2 шт., захист 
шиї дитячий - 36 шт., захист шиї 
воротарський дитячий - 2 шт., захист 
паху (раковина) воротарський дитячий - 
2 шт. 

Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 
офіс Громадської організації "Київська 
міська федерація хокею", вул.Г. 
Сковороди, 1-В, м.Київ 

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: жовтень 2013р. 

 



Інформування про процедуру закупівлі  

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: 
№163141, "ВДЗ" №67 (810) від 
26.08.2013р. 

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання:  

 
Результат процедури закупівлі:  Відмінені  
Відмінені  

Дата 
рішення 

Текст причини Додаткова 
інформація 

30.09.2013 На участь у торгах було подано менше двох конкурсних 
пропозицій 

 

 
Додаткова інформація:   

   
 


