
 

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції 

Номер бюлетеня: 96 (839) від 05.12.2013 

Номер оголошення у бюлетені: 212634 

 

Замовник торгів  
Громадська організація "Київська міська федерація хокею", 34795355, вул.Мельникова, 46, м.Київ, 
04119, Україна - юридична адреса; вул.Г. Сковороди, 1-В, м.Київ, 04070, Україна - поштова/ 
фактична адреса 

Процедура закупівлі:  Закупівля в одного учасника 

 
Інформація про предмет закупівлі  
Галузь: Товари, роботи, послуги 

ТРП:  

Код предмету закупівлі:  

Предмет з класифікатору  

Предмет: 

32.30.1 Вироби спортивні (хокейна екіпіровка, ковзани, клюшки хокейні); 20 (двадцять) 
найменувань: 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. - 20 найменувань 

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

Термін поставки: грудень 2013 року 

 
Інформаційний бюлетень, в якому опубліковане оголошення про проведення процедури закупівлі  
Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: №204304, "ВДЗ" №95 (838) від 02.12.2013р. 

 
Учасники-переможці  

№ Назва Iдентифікаційний 
код/реєстраційний номер 

Регіон Адреса Телефон Телефони/Факси Email 

1 Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Хокейний 
світ України" 

36018431 Україна,м.Київ,Печерський р-
н,вулиця Басейна,7-Б,01004. 

01004, м. Київ, 
вул. Басейна, 
7-Б 

(044) 235- 
22-98 

  

 



Пропозиції  

№ Учасник Ціна акцептованої 
пропозиції 

Дата 
акцепту 

Кінцевий строк 
укладання договору 

Cтислий опис 
інших умов 

Додаткова 
інформація 

1 Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Хокейний світ України" 

296793 грн.   (з ПДВ) 03.12.2013 31.12.2013   

 
 

Додаткова інформація:   

   
 


