
Обґрунтування 
застосування процедури закупівлі в одного учасника 

  
1. Замовник: 

1.1. Найменування Державне підприємство «Палац спорту»; 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37193349; 

1.3. Місцезнаходження 01001, м. Київ, Спортивна площа, 1; 

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по 
батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського 
телефонного зв'язку, e-mail) Ткаченко Віктор Вікторович, в. о. директора, 01001, м. Київ, 
Спортивна площа, 1, 044-246-74-00, 044-246-73-23; 

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить 
замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)   Національне 
Агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату 
Європи 2012 року з футболу, код за ЄДРПОУ: 37026967; 
1.6. Дата прийняття комітетом з 03.09.2010р; 

2. Джерело фінансування закупівлі Державний бюджет; 

3. Інформація про предмет закупівлі: 

3.1. Найменування предмета закупівлі є проектні роботи по об’єкту «Капітальний ремонт 
(перша черга), технічне переоснащення інженерних систем спортивної арени, зокрема 
систем енерго та холодопостачання, вентиляції, кондиціювання, зв’язку, телемереж, 
слабих струмів; забезпечення пропускного режиму; функціонуванню систем громадського 
харчування; поточний ремонт приміщень і територій Палацу спорту, Спортивна площа,1». 
3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг. 
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг 01001, м. Київ, Спортивна 
площа, 1 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг до 25 грудня 2010 року; 

4. Інформація про учасника процедури закупівлі: 

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Закрите акціонерне товариство, інститут «Гіпроцивільпромбуд». 
4.2. Ідентифікаційний код 02497697 

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання/реєстрації фізичної особи, 
телефон, 01601,м.Київ, вул. Гоголівська, 22-24, тел.: (044) 486-69-08, факс: 486-02-88. 
5. Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на роботи, послуги , які 
можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), 
за відсутності при цьому альтернативи. 

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі 
в одного учасника  Досвід у виконання вищезгаданих робіт та послуг, якісне виконання 
аналогічних робіт на сусідній ділянці, наявність спеціальної техніки, досвідчений 
персонал, наявність відповідних дозвільних документів. 

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури 
закупівлі Свідоцтво про державну реєстрацію ДП «Палац спорту», Закон України «Про 
організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в 
Україні». 

 

 В. о. директора ДП «Палац спорту»     В.В.Ткаченко 


