Річний план закупівель
на 2015 рік
Громадська організація
«Національний олімпійський комітет України»
(код за ЄДРПОУ 00013238)

Предмет закупівлі
1
14.13.2 Одяг верхній,
інший, чоловічий і
хлопчачий (Придбання
парадної форми
загального призначення
для учасників
національних збірних
команд України у І
Європейських іграх 2015
року в м. Баку,
Азербайджан)
14.13.3 Одяг верхній,
інший, жіночий і дівчачий
(Придбання парадної
форми загального
призначення для учасників
національних збірних
команд України у І
Європейських іграх 2015
року в м. Баку,
Азербайджан)
15.20.1 Взуття різне, крім
спортивного, захисного
та ортопедичного
(Придбання парадної
форми загального
призначення для
учасників національних
збірних команд України у
І Європейських іграх
2015 року в м. Баку,
Азербайджан)
14.19.1 Одяг, дитячий,
спортивні костюми та
інший одяг, аксесуари та
деталі одягу, трикотажні
(Придбання спеціальної
змагальної форми для
учасників національних
збірних команд України у
І Європейських іграх

Код
КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

2

3

4

5

Відкриті
торги

квітень

Відкриті
торги

квітень

Відкриті
торги

квітень

2282

2282

2282

Примітка
6

2015 року в м. Баку,
Азербайджан):
лот 1 – спортивна
аеробіка;
лот 2 – спортивна
акробатика;
лот 3 – бадмінтон;
лот 4 – баскетбол 3Х3;
лот 5 – бокс;
лот 6 – боротьба вільна;
лот 7 – боротьба грекоримська;
лот 8 – боротьба самбо;
лот 9 – велоспорт ВМХ;
лот 10 – велоспорт
маунтенбайк;
лот 11 – велоспорт шосе;
лот 12 – веслування на
байдарках і каное;
лот 13 – водне поло;
лот 14 – волейбол
пляжний;
лот 15 – гімнастика
спортивна;
лот 16 – гімнастика
художня;
лот 17 – дзюдо;
лот 18 – дзюдо серед
спортсменів з вадами
зору;
лот 19 – карате WKF;
лот 20 – плавання;
лот 21 – плавання
синхронне;
лот 22 – стрибки на
батуті;
лот 23 – стрибки у воду;
лот 24 – стрільба з лука;
лот 25 – стрільба
кульова;
лот 26 – стрільба
стендова;
лот 27 – теніс настільний;
лот 28 – триатлон;
лот 29 – тхеквондо;
лот 30 – фехтування;
лот 31 – футбол пляжний.
15.20.2 Взуття спортивне
(Придбання спеціальної
змагальної форми для
учасників національних
збірних команд України у
І Європейських іграх
2015 року в м. Баку
(Азербайджан):
лот 1 – спортивна

2282

Відкриті
торги

квітень

аеробіка;
лот 2 – спортивна
акробатика;
лот 3 – бадмінтон;
лот 4 – баскетбол 3Х3;
лот 5 – бокс;
лот 6 – боротьба вільна;
лот 7 – боротьба грекоримська;
лот 8 – боротьба самбо;
лот 9 – велоспорт ВМХ;
лот 10 – велоспорт
маунтенбайк;
лот 11 – велоспорт шосе;
лот 12 – веслування на
байдарках і каное;
лот 13 – водне поло;
лот 14 – гімнастика
спортивна;
лот 15 – гімнастика
художня;
лот 16 – плавання;
лот 17 – плавання
синхронне;
лот 18 – стрибки на
батуті;
лот 19 – стрибки у воду;
лот 20 – стрільба
кульова;
лот 21 – теніс настільний;
лот 22 – триатлон;
лот 23 – фехтування.
25.40.1 Зброя та
боєприпаси та їхні
частини (Придбання
спеціального інвентарю
та аксесуарів для
учасників національних
збірних команд України у
І Європейських іграх
2015 року в м. Баку
(Азербайджан):
лот 1 – стрільба кульова;
лот 2 – стрільба стендова.
51.10.1 Послуги
пасажирського
повітряного транспорту
(послуги з бронювання
авіаквитків для
авіаперевезення
спортсменів, тренерів та
членів штабу
національних збірних
команд України для
участі у І Європейських
іграх 2015 року в м. Баку

2282

Відкриті
торги

квітень

Відкриті
торги

Квітень

2282

2282

Переговорна
процедура
закупівлі

Квітень травень

(Азербайджан)
(51.10.13-00.00)
32.30.1 Вироби спортивні
(Придбання спеціальної
змагальної форми,
спеціального інвентарю
та аксесуарів для
учасників національних
збірних команд України у
І Європейських іграх
2015 року в м. Баку
(Азербайджан):
лот 1 – спортивна
аеробіка;
лот 2 – спортивна
акробатика;
лот 3 – бадмінтон;
лот 4 – баскетбол 3Х3;
лот 5 – бокс;
лот 6 – боротьба вільна;
лот 7 – боротьба грекоримська;
лот 8 – боротьба самбо;
лот 9 – велоспорт ВМХ;
лот 10 – велоспорт
маунтенбайк;
лот 11 – велоспорт шосе;
лот 12 – веслування на
байдарках і каное;
лот 13 – водне поло;
лот 14 – волейбол
пляжний;
лот 15 – гімнастика
спортивна;
лот 16 – гімнастика
художня;
лот 17 – дзюдо;
лот 18 – дзюдо серед
спортсменів з вадами
зору;
лот 19 – карате WKF;
лот 20 – плавання;
лот 21 – плавання
синхронне;
лот 22 – стрибки на
батуті;
лот 23 – стрибки у воду;
лот 24 – стрільба з лука;
лот 25 – теніс настільний;
лот 26 – триатлон;
лот 27 – тхеквондо;
лот 28 – фехтування;
лот 29 – футбол пляжний

2282
Відкриті
торги

квітень

59.11.1 Послуги щодо
виробництва кінофільмів,
відеофільмів і
телевізійних програм
(Послуги з виготовлення
та розміщення
відеороликів на
провідних каналах
України про підготовку,
та участь спортсменів у І
Європейських іграх 2015
року в м. Баку,
Азербайджан)
(59.11.12-00.00)
25.99.2 Вироби з
недорогоцінних металів,
інші
(Придбання сувенірної
продукції для учасників
національних збірних
команд України у І
Європейських іграх 2015
року в м. Баку,
Азербайджан)
25.99.24.-00.00
93.19.1 Послуги у сфері
спорту, інші
(Послуги з організації
спортивних заходів).
93.19.11-00.00
59.11.1 Послуги щодо
виробництва кінофільмів,
відеофільмів і
телевізійних програм
(Послуги з виготовлення
та трансляції
телепрограм про
підготовку, проводи та
участь спортсменів у І
Європейських іграх 2015
року в м. Баку,
Азербайджан ( у т.ч.
репортажі з Баку).
59.11.13-00.00
93.19.1 Послуги у сфері
спорту, інші
(Послуги з організації
спортивних заходів).
93.19.11-00.00
58.14.1 Журнали та
періодичні видання
друковані
(Послуги з замовлення та
розміщення матеріалів в

2282

2282

2282

2282

Відкриті
торги

Квітень травень

Відкриті
торги

Квітень травень

Відкриті
торги

Квітень травень

Відкриті
торги

Квітень травень

2610

Відкриті
торги

Квітень травень

2610

Відкриті
торги

Квітень травень

спортивному журналі, що
висвітлює розвиток
олімпійського руху в
Україні).
58.14.12-00.00
72.19.1 Послуги щодо
наукового досліджування
та експериментального
розроблення в сфері
інших природних наук
(Послуги з розроблення
та вдосконалення
методик підготовки
спортсменів
національних збірних
команд України, щодо
участі в Олімпійських
іграх, ЮОІ та інших
міжнародних змаганнях
( 2 види)
59.11.1 Послуги щодо
виробництва кінофільмів,
відеофільмів і
телевізійних програм
(Послуги з виготовлення
та розміщення в ефірі
телевізійних програм, що
висвітлюють розвиток
олімпійського руху в
Україні).
(59.11.13-00.00)
25.99.2 Вироби з
недорогоцінних металів,
інші
(сувенірна продукція)
59.11.1 Послуги щодо
виробництва кінофільмів,
відеофільмів і
телевізійних програм
(Послуги з виготовлення
та розміщення на
телебаченні соціальних
відеороликів щодо
пропаганди
олімпійського руху та
спорту в Україні)
(59.11.12-00.00)
93.19.1 Послуги у сфері
спорту, інші
(Послуги з організації
спортивних заходів)
(93.19.11-00.00)

2610

Переговорна
процедура
закупівлі

Травень червень

2610

Відкриті
торги

Травень червень

2610

Відкриті
торги

Травень червень

Відкриті
торги

Червень липень

Відкриті
торги

Червень липень

2610

2610

93.19.1 Послуги у сфері
спорту, інші
(Послуги з організації
спортивних заходів)
(93.19.11-00.00)
93.19.1 Послуги у сфері
спорту, інші
(Послуги з організації
спортивних заходів)
(93.19.11-00.00)

Відкриті
торги

Липень серпень

Відкриті
торги

серпень жовтень

2610

2610

Зміни до річного плану закупівель
на 2015 рік
Громадська організація
«Національний олімпійський комітет України»
(код за ЄДРПОУ 00013238)

Предмет закупівлі

1
72.19.1 послуги щодо
наукового
досліджування та
експериментального
розроблення у сфері
інших природничих
наук (послуги з
розроблення та
вдосконалення методики
підготовки спортсменів
національних
збірних команд України
щодо участі в
Олімпійських іграх,
Юнацьких
Олімпійських
іграх та інших
міжнародних змаганнях
за темою
«Вдосконалення
науково –
методичного
забезпечення підготовки
спортсменів України» )
72.19.1 Послуги щодо
наукового
досліджування та
експериментального
розроблення у сфері

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

2

2610

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієн-товний
початок проведення процедури
закупівлі

При
мітка

3

4

5

6

Переговорна
процедур
а
закупівлі

Серпень вересень

інших природничих
наук (послуги з
розроблення та
вдосконалення методики
підготовки спортсменів
національних
збірних команд України
щодо участі в
Олімпійських іграх,
Юнацьких
Олімпійських
іграх та інших
міжнародних змаганнях
за темою
«Вдосконалення
медико біологічного
забезпечення підготовки
спортсменів України»).

Переговорна
процедур
а закупівл

2610

Серпень вересень

Зміни до річного плану закупівель
на 2015 рік
Громадська організація
«Національний олімпійський комітет України»
(код за ЄДРПОУ 00013238)

Предмет закупівлі
1
14.19.2 Одяг дитячий,
одяг інший та аксесуари
одягу інші, з
текстильного полотна,
крім трикотажних
(Придбання спортивного
одягу, взуття та
аксесуарів спеціального
призначення для
забезпечення участі
національних збірних
команд України в ІІ
зимових Юнацьких
Олімпійських іграх 2016
року в м. Ліллехаммер,
Норвегія)
25.40.1 Зброя та
боєприпаси та їхні
частини (Придбання
малоцінних предметів та
інвентарю, матеріалів
спортивного призначення

Код
КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

2

3

4

5

Відкриті
торги

вересень жовтень

2282

2282

Відкриті
торги

вересень жовтень

Примітка
6

і спортивного інвентарю
індивідуального
користування для
забезпечення участі
національних збірних
команд України в ІІ
зимових Олімпійських
іграх 2016 року в м.
Ліллехаммер, Норвегія).
25.99.2 Вироби з
недорогоцінних металів,
інші
(Придбання сувенірної
продукції для учасників
національних збірних
команд України в ІІ
зимових Юнацьких
Олімпійських іграх 2016
року в м. Ліллехаммер,
Норвегія)
25.99.24.-00.00
32.30.1 Вироби спортивні
(Придбання спортивного
одягу, взуття та
аксесуарів спеціального
призначення, малоцінних
предметів та інвентарю,
матеріалів спортивного
призначення і
спортивного інвентарю
індивідуального
користування для
забезпечення участі
національних збірних
команд України в ІІ
зимових Олімпійських
іграх 2016 року в м.
Ліллехаммер, Норвегія):
Лот № 1

Лот № 2

2282

Відкриті
торги

вересень жовтень

2282

Відкриті
торги

вересень жовтень

Відкриті
торги

вересень жовтень

Відкриті
торги

вересень жовтень

