
 

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції 

Номер бюлетеня: 82/3 (825/3) від 18.10.2013 

Номер оголошення у бюлетені: 186467 

 

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

Процедура закупівлі:  Відкриті торги 

 
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: лот 1 - вироби спортивні для біатлону (лижі, лижні 
палиці, лижоролери ковзанярські): лижі - 30 пар, лижні палиці - 30 пар, лижоролери 
ковзанярські - 24 пари; лот 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; лот 3 - вироби спортивні 
для шорт-треку (леза з кріпленням, мат захисний): леза з кріпленням - 11 пар, мат захисний - 
100 шт.; лот 4 - вироби спортивні для фрістайлу (лижі, кріплення): лижі - 16 пар, кріплення - 16 
пар; лот 5 - вироби спортивні для стрибків на лижах з трампліну (кріплення стрибкові, лижі 
стрибкові): кріплення стрибкові - 4 пари, лижі стрибкові - 4 пари; лот 6 - вироби спортивні для 
лижного двоборства (лижі стрибкові, лижі бігові, палиці): лижі стрибкові - 4 пари, лижі бігові - 4 
пари, палиці - 8 пар; лот 7 - вироби спортивні для гірськолижного спорту (лижі, кріплення): лижі 
- 6 пар, кріплення - 6 пар; лот 8 - вироби спортивні для сноубордінгу (сноуборди, платформа): 
сноуборди - 8 шт., платформа - 8 шт.; лот 9 - вироби спортивні для фігурного катання на 
ковзанах (леза): леза - 10 пар; лот 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.; лот 11 - вироби спортивні для хокею з шайбою (хокейні 
ключки): хокейні ключки - 100 шт. 

Кількість лотів: 11 

Лоти оголошення: 1-11 

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

Термін поставки: листопад-грудень 2013 року. 
 
 
 
 
 
 
 
Інформація по лотах:  



 

№ Опис лота Кількість Місце Термін 
поставки 

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.    

 
Інформаційний бюлетень, в якому опубліковане оголошення про проведення процедури закупівлі  
Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: №172927, "ВДЗ" №72/3 (815/3) від 13.09.2013р. 

 
Учасники-переможці  

№ Назва Iдентифікаційний 
код/реєстраційний 

номер 

Регіон Адреса Телефон Телефони/Факси Email 

1 Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІНФРА-
СПЕКТР"; код ЄДРПОУ 33346241 

 м. Київ, бульвар 
Верховної Ради, буд. 22, 
02094, тел. (044) 285-
75-05, 284-73-36 

м. Київ, бульвар 
Верховної Ради, буд. 22, 
02094, тел. (044) 285-
75-05, 284-73-36 

тел. (044) 
285-75-05, 
284-73-36 

  

2 Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Дитячі та 
спортивні майданчики"; код 
ЄДРПОУ 37095763 

 м. Київ, проспект Героїв 
Сталінграда, буд.21/38 
А, 04210, тел. (044) 
391-33-99 

м. Київ, проспект Героїв 
Сталінграда, буд.21/38 
А, 04210, тел. (044) 
391-33-99 

(044) 391-33-
99 

  

3 Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Хокейний 
світ України"; код ЄДРПОУ 
36018431 

 м. Київ, вул. Басейна 
,буд. 7-б, 01004, тел. 
(044) 235-22-98 

м. Київ, вул. Басейна 
,буд. 7-б, 01004, тел. 
(044) 235-22-98 

(044) 235-
22-98 

  



 
Пропозиції  

№ Лоти Учасник Ціна акцептованої 
пропозиції 

Дата 
акцепту 

Кінцевий строк 
укладання 
договору 

Cтислий опис 
інших умов 

Додаткова 
інформація 

1 1 Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІНФРА-СПЕКТР"; код ЄДРПОУ 33346241 

396126 грн.   (з ПДВ) 18.10.2013 17.11.2013   

2 2 Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Дитячі та спортивні майданчики"; код ЄДРПОУ 
37095763 

156345 грн.   (з ПДВ) 18.10.2013 17.11.2013   

3 3 Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Дитячі та спортивні майданчики"; код ЄДРПОУ 
37095763 

362480 грн.   (з ПДВ) 18.10.2013 17.11.2013   

4 4 Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Дитячі та спортивні майданчики"; код ЄДРПОУ 
37095763 

177120 грн.   (з ПДВ) 18.10.2013 17.11.2013   

5 5 Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Дитячі та спортивні майданчики"; код ЄДРПОУ 
37095763 

64200 грн.   (з ПДВ) 18.10.2013 17.11.2013   

6 6 Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Дитячі та спортивні майданчики"; код ЄДРПОУ 
37095763 

103280 грн.   (з ПДВ) 18.10.2013 17.11.2013   

7 7 Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Дитячі та спортивні майданчики"; код ЄДРПОУ 
37095763 

102240 грн.   (з ПДВ) 18.10.2013 17.11.2013   

8 8 Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Дитячі та спортивні майданчики"; код ЄДРПОУ 
37095763 

165000 грн.   (з ПДВ) 18.10.2013 17.11.2013   

9 9 Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Дитячі та спортивні майданчики"; код ЄДРПОУ 
37095763 

51800 грн.   (з ПДВ) 18.10.2013 17.11.2013   

10 10 Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Дитячі та спортивні майданчики"; код ЄДРПОУ 
37095763 

125490 грн.   (з ПДВ) 18.10.2013 17.11.2013   

11 11 Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Хокейний світ України"; код ЄДРПОУ 
36018431 

200898 грн.   (з 
ПДВ) 

18.10.2013 17.11.2013   

 
 

Додаткова інформація:   

   
 


