
 

Оголошення про заплановану закупівлю 

Номер бюлетеня: 81 (824) від 14.10.2013 

Номер оголошення у бюлетені: 180120 

 
Замовник торгів  

Назва: 
Громадська організація "Київська міська 
федерація хокею" 

Код ЄДРПОУ: 34795355 

Адреса: вул.Мельникова, 46, м.Київ, 04119 

Реєстраційний рахунок замовника: 35438001004843 

 
Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками  

ПІБ: 
Вінницький Вячеслав Робертович,Кравченко 
Юлія Миколаївна 

Посада: 
Перший Віце-президент КМФХ Голова комітету з 
конкурсних торгів;Головний бухгалтер КМФХ 
Секретар комітету з конкурсних торгів 

Телефони: (044) 425-53 -49 

Телефони/Факси: (044) 425-53 -49 

Email: vinny_v@ukr.net; kravchenko.j@gmail.com 

 
Процедура закупівлі:  Відкриті торги 

 
ЄДРПОУ розпорядника: 02147629 

Повне найменування розпорядника: 
Департамент освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)  

Джерело фінансування: кошти місцевих бюджетів 

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

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію: www.tender.finaudit.kiev.ua 

 
Інформація про предмет закупівлі  
Галузь: Товари, роботи, послуги 

ТРП: Товар 

Код предмету закупівлі: 32.30.1 

Предмет з класифікатору Вироби спортивні 

Предмет: 

32.30.1 Вироби спортивні (хокейна екіпіровка, 
ковзани, клюшки хокейні). - ковзани хокейні 
дитячі - 36 (тридцять шість) пар, - ковзани 
хокейні воротарські дитячі – 2 (дві) пари, - 
нагрудник дитячий - 36 (тридцять шість) штук, - 
нагрудник воротарський дитячий – 2 (дві) 
штуки, - наколінники (щитки) дитячі – 36 
(тридцять шість) пар, - наколінники (щитки) 
воротарські дитячі – 2 (дві) пари, - рукавиці 
(краги) хокейні дитячі – 36 (тридцять шість) пар, 
- упіймач воротарський дитячий – 2 (дві) штуки, 
- блин воротарський дитячий – 2 ( дві) штуки, - 
шолом із захистом обличчя дитячий - 36 
(тридцять шість) штук, - шолом воротарський 
дитячий – 2 (дві) штуки, - клюшка ігрова дитяча 
- 72 (сімдесят дві) штуки, - клюшка воротарська 
дитяча – 4 (чотири) штуки, - клюшка ігрова 
доросла - 180 (сто вісімдесят) штук, - налокітник 
хокейний дитячий - 36 (тридцять шість) пар, - 
труси хокейні дитячі - 36 (тридцять шість) штук, 
- труси хокейні воротарські дитячі – 2 (дві) 
штуки, - захист шиї дитячий – 36 (тридцять 
шість) штук, - захист шиї воротарський дитячий 
– 2 ( дві) штуки, - захист паху (раковина) 
воротарський дитячий – 2 (дві) штуки.  

Кількість: 20 (двадцять) найменувань 



Місце поставки: 
місто Київ, вулиця Григорія Сковороди, будинок 
1-В, (офіс Громадської організації «Київська 
міська федерація хокею). 

Термін поставки: грудень 2013 року. 

 
Отримання документації  

Місце: 
04070 місто Київ, вулиця Григорія Сковороди, 
будинок 1-В, (офіс Громадської організації 
«Київська міська федерація хокею). 

Спосіб: на письмовий запит, особисто або поштою 

 
Забезпечення пропозиції  не вимагається 

Строк надання:  

Умови надання:  

 
Подання пропозицій  

Місце: 
вулиця Григорія Сковороди, будинок 1-В, м. 
Київ, 04070 (офіс Громадської організації 
«Київська міська федерація хокею) 

Дата та час кінцевого строку: 14.11.2013 13:00 

 
Розкриття пропозицій  

Місце: 
вулиця Григорія Сковороди, будинок 1-В, м. 
Київ, 04070 (офіс Громадської організації 
«Київська міська федерація хокею) 

Дата та час розкриття: 14.11.2013 14:00 

 

Додаткова інформація: 
більш детально викладено в конкурсній 
документації  

   
 


