
 

Форма документу згідно Закону України Про здійснення державних закупівель № 2289-VI вiд 01.06.2010  

Оголошення про заплановану закупівлю 

Номер бюлетеня: 67/1 (513/1) від 06.06.2011 

Номер оголошення у бюлетені: 086794 

 
Замовник торгів  
Назва: ДП "Льодові арени" 

Код ЄДРПОУ: 37264681 

Адреса: Спортивна площа, 1, м.Київ, 01001 

Реєстраційний рахунок замовника: 35238003005396 

 
Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками  
ПІБ: Халаджі Микола Олександрович 

Посада:  

Телефони: (067) 634-29-75 

Телефони/Факси: (044) 281-99-31 

Email: mister.hna@yandex.ua 

 
Процедура закупівлі:  Відкриті торги 

 
ЄДРПОУ розпорядника: 37026967 

Повне найменування розпорядника: 
Національне Агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 
року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів 

Джерело фінансування: кошти державного бюджету України 

 
Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua 

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено 
інформацію: 

 

 
Інформація про предмет закупівлі  
Галузь: Будівництво, будівельні матеріали та спецтехніка 

ТРП: Робота 

Код предмету закупівлі:  

Предмет: будівельні роботи з будівництва критих спортивних споруд зі штучним льодовим покриттям 

Кількість:  

Місце поставки:  

Термін поставки: лоти 1, 3-5 - серпень 2011р. - квітень 2012р., лот 2 - липень 2011р. - березень 2012р. 

 
Отримання тендерної документації  
Місце: вул.Мечникова, 2, 17-й поверх, відділ правового забезпечення, м.Київ, 01061 



Спосіб:  

 
Забезпечення пропозиції  не вимагається 

Строк надання:  

Умови надання:  

 
Подання пропозицій  
Місце: вул.Мечникова, 2, 17-й поверх, відділ правового забезпечення, м.Київ, 01061 

Спосіб:  

Кінцевий строк (дата, час): 07.07.2011 10:00 

 
Розкриття пропозицій  
Місце: вул.Мечникова, 2, 17-й поверх, відділ правового забезпечення, м.Київ 

Дата та час розкриття: 07.07.2011 11:00 

 

Додаткова інформація: 
Довідки за тел./факс.: (044) 281-99-35. Учасникам торгів надається можливість подавати пропозиції до окремих 
частин предмета закупівлі 

 
Інформація по лотах:  

№ Опис лота Кількість Місце 
поставки 

Термін 
поставки 

Спосіб надання 
забезпечення 

Розмір 
забезпечення, 

грн. 

Кінцевий 
строк 
подання 

Дата та час 
розкриття 

1 будівельні роботи з будівництва критої 
спортивної споруди зі штучним льодовим 
покриттям у м.Запоріжжя, вул.Космічна в 
районі житлового будинку №104 

 м.Запоріжжя     07.07.2011 
11:00 

2 будівельні роботи з будівництва критої 
спортивної споруди зі штучним льодовим 
покриттям у м.Луганськ, кв.Стєпной (біля 
будівлі школи №59) 

 м.Луганськ     07.07.2011 
11:30 

3 будівельні роботи з будівництва критої 
спортивної споруди зі штучним льодовим 
покриттям у м.Львів, вул.І.Пулюя - 
вул.Трускавецька 

 м.Львів     07.07.2011 
12:00 

4 будівельні роботи з будівництва критої 
спортивної споруди зі штучним льодовим 
покриттям у м.Суми, просп.М.Лушпи 

 м.Суми     07.07.2011 
12:30 

5 будівельні роботи з будівництва критої 
спортивної споруди зі штучним льодовим 
покриттям у м.Хмельницький, 
вул.Прибузька, 7/3-А 

 м.Хмельницький     07.07.2011 
13:00 

 

   
 


