
ЗВІТ 
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів 

№ _________ від ____________ 
1. Замовник: 
1.1. Найменування. Державне підприємство «Льодові арени» 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37264681 
1.3. Місцезнаходження: м. Київ, Спортивна площа, б.1, 01001 
 
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з 
учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та 
телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). 
Халаджі Микола Олександрович, в. о. директора «Льодові арени», м. Київ, 
вул. Мечникова, б. 2, 17 поверх, тел. 067 6342975, факс 044 281 9950, e-mail: 
mister. hna@yandex.ua  
 
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ). 
Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні  
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації 
інфраструктурних проектів, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37026967 
 
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України 
 
3. Предмет закупівлі: 
3.1. Найменування: будівельні роботи з будівництва критої спортивної арени 
зі штучним льодовим покриттям в м. Донецьку по вул. Щетиніна 
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. 
 
4. Процедура закупівлі : відкриті торги 
 
5. Інформування про процедуру закупівлі: 
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому 
розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua. 
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася 
інформація про закупівлю (у разі наявності). 
5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури 
закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з 
питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства 
економіки України 
01.11.2010 р., № 41513 (БУД), № 44 (432) 
5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури 
закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, 
передбачених Законом). 
13.12.2010 р., № 04673, № 20(20) 



5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції 
конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому 
виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі 
Міністерства економіки України. 
09.12.2010 р., № 08834(БУД), 49/19 (437/19) 
5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, 
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань 
державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки 
України. 
24.12.2010 р., № 46045 (БУД), № 55/3 (433/3) 
5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, 
опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, 
передбачених Законом). 
24.12.2010 р., № 05251, № 21/14 
 
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції 
конкурсних торгів. 
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 (два) учасника  
6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. 
6.2.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод Майстер - Профі 
Україна»; 
6.2.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія 
«Каркас» 
6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер 
6.3.1. код ЄДРПОУ 30888419 
6.3.2. код ЄДРПОУ 31169368 
6.4. Місцезнаходження 
6.4.1. м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 23, буд. 23, 49051 
6.4.2. м. Київ, вул. М. Гринченка, буд.4, оф. 260, 03038 
 
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів: 
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) 
01.12.2010 р., 10.00 
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 
01.12.2010 р., 11.00 
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 (дві) пропозиції 
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі 
застосування процедури двоступеневих торгів). 
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів. 
7.5.1. 31 962 451, 8 грн. (тридцять один мільйон дев’ятсот шістдесят дві 
тисячи чотириста п’ятдесят одна гривня, вісімдесят копійок), строк 
виконання 7 місяців, передоплата, гарантійне обслуговування обладнання до 
10 років. 



7.5.2. 32 515 451 грн. (тридцять два мільйони п’ятсот п’ятнадцять тисяч 
чотириста п’ятдесят одна гривня), строк виконання 8 місяців, передоплата, 
гарантійне обслуговування  обладнання до 10 років. 
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування 
підстав відхилення. 
 
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів: 
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися: 
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 31 962 451, 8 грн. (тридцять 
один мільйон дев’ятсот шістдесят дві тисячи чотириста п’ятдесят одна 
гривня, вісімдесят копійок); 
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: 32 515 451 грн. (тридцять два 
мільйони п’ятсот п’ятнадцять тисяч чотириста п’ятдесят одна гривня); 

номер та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів: № 1; 31 962 451, 8 грн. 
( тридцять один мільйон дев’ятсот шістдесят дві тисячи чотириста п’ятдесят одна 
гривня, вісімдесят копійок) 

 
 
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 07.12. 2010 р. 
 
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: «Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Завод Майстер- Профі Україна» 
9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 30888419 
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для 
фізичної особи), телефон, телефакс: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 
буд. 23, 49051, тел./факс. (056) 7294169  
 
10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 
24.12. 2010 р., 31 962 451, 8 грн. (тридцять один мільйон дев’ятсот шістдесят 
дві тисячи чотириста п’ятдесят одна гривня, вісімдесят копійок); 
 
11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю 
(якщо таке мало місце). 
 
12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися: 
12.1. Дата прийняття рішення. 
12.2. Причини. 
 
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність 
встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують 
відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 
Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, 



із зазначенням відповідних підстав: ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна» 
відповідає вимогам статті 16 Закону та має обладнання, матеріально-технічну 
базу, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та 
досвід, має досвід виконання аналогічних договорів, фінансово спроможне. 
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують 
відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 
Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам: 
13.1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод Майстер - Профі 
Україна»; 
13.1.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія 
«Каркас» 
13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують 
відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 
Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством 
вимогам. 
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені 
статтею 17 Закону. 
13.3.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод Майстер - Профі 
Україна»; 
13.3.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія 
«Каркас» 
13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 
17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника. 
14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої 
процедури). 

       15. Склад комітету з конкурсних торгів : 

       Халаджі М.О. – в.о. директора державного підприємства «Льодові арени»; 
       Лєвашов В.В. – заступник директора державного підприємства «Льодові арени»; 
       Бутенко В. Б. – головний спеціаліст – юрист державного підприємства «Льодові  
арени»; 
      Порох Н.О. – головний спеціаліст - бухгалтер державного підприємства «Льодові  
арени»; 
   Русаков Є.В. -  інженер технічного нагляду державного підприємства «Льодові 
арени».  
 

 
 

 
 
 В.о. директора       М. Халаджі     


