
 

Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 58 (904) від 21.07.2014 

Номер оголошення у бюлетені: 145922 

 

Замовник торгів  
Централізована бухгалтерія дитячо-юнацьких спортивних шкіл Департаменту освіти і науки, молоді 
та спорту виконавчого органу Київської міськради (Київської міськдержадміністрації), 26476487 

Адреса просп.П.Тичини, 18, м.Київ, 02098 

Процедура закупівлі: Відкриті торги 

 
ЄДРПОУ розпорядника: 02147629 

Повне найменування розпорядника: 
Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міськради (Київської 
міськдержадміністрації) 

Джерело фінансування: кошти місцевих бюджетів 

 
Інформація про предмет закупівлі 
Галузь: Товари, роботи, послуги 

ТРП:  

Код предмету закупівлі:  

Предмет з класифікатору  

Предмет: 
(код 93.11.1) - послуги, пов’язані з використанням спортивних споруд: (спортивно - оздоровчі 
послуги льодового поля та прилеглих приміщень): лот 1 - вікова категорія: віком від 6 до 13 років; 
лот 2 - вікова категорія: віком від 14 до 17 років 

Кількість лотів: 2 

Лоти оголошення: 1, 2 

Місце поставки:  

Термін поставки:  
Інформація по лотах:  

№ Опис лота Кількість Місце Термін поставки 

1 вікова категорія: віком від 6 до 13 років  м. Київ вересень - грудень 2014 р 

2 вікова категорія: віком від 14 до 17 років  м. Київ вересень - грудень 2014 р 

 
Інформування про процедуру закупівлі 
Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua 

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію:  

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: №109020, "ВДЗ" №34 (880) від 28.04.2014р. 

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: (відсутнє) 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: №134872, "ВДЗ" №49 (895) від 19.06.2014р. 

 
Результат процедури закупівлі: Завершені з визначенням переможця 



 
Інформація про переможців торгів 

Повна назва Код ЄДРПОУ Адреса (для публікації) 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дивосвіт-Плюс", код: 31486347  м. Київ, вул. Л. Гавро, 4-г, 04211, тел. (044) 464-49-29 
 
Завершені з визначенням переможця 
Дата акцепту: 16.06.2014 

Лоти Дата 
акцепту 

Переможець Вартість 
договору 

Дата 
договору 

Додаткова 
інформація 

1 16.06.2014 Товариство з обмеженою відповідальністю "Дивосвіт-Плюс", код: 
31486347 

358 620 грн.(з ПДВ) 15.07.2014  

2 16.06.2014 Товариство з обмеженою відповідальністю "Дивосвіт-Плюс", код: 
31486347 

237 360 грн.(з ПДВ) 15.07.2014  

 
 

Додаткова інформація:   

   
 


