
 

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

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися 

Номер бюлетеня: 94/8 (540/8) від 09.08.2011 

Номер оголошення у бюлетені: 141346 

 
Замовник торгів:  ДП "Льодові арени", 37264681, Спортивна площа, 1, м.Київ, 01001 

Процедура закупівлі:  Відкриті торги 

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

ТРП: Робота 

Код предмету закупівлі:  

Предмет з класифікатору  

Предмет: 

будівельні роботи з будівництва критих спортивних споруд зі штучним 
льодовим покриттям: лот 1 - будівельні роботи з будівництва критої 
спортивної споруди зі штучним льодовим покриттям у м.Запоріжжя, 
вул.Космічна в районі житлового будинку №104; лот 2 - будівельні 
роботи з будівництва критої спортивної споруди зі штучним льодовим 
покриттям у м.Луганськ, кв.Стєпной (біля будівлі школи №59); лот 3 - 
будівельні роботи з будівництва критої спортивної споруди зі штучним 
льодовим покриттям у м.Львів, вул.І.Пулюя - вул.Трускавецька 

Кількість лотів: 5 

Лоти оголошення: 1-3 

Місце поставки:  

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

Інформація по лотах:  

№ Опис лота Кількість Місце Термін 
поставки 

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

 район житлового будинку 
№104, вул.Космічна, 
м.Запоріжжя 

 

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

 кв.Стєпной (біля будівлі 
школи №59), м.Луганськ 

 

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

 вул.І.Пулюя - 
вул.Трускавецька, м.Львів 

 

 
Інформування про процедуру закупівлі  
Номер оголошення, номер і 
дата бюлетеня: 

№ 086794, "ВДЗ" №67/1 (513/1) від 06.06.2011р. 

Номер оголошення, номер і 
дата міжнародного видання: 

№ 10382, "АРР" №23 (45) від 07.06.2011р. 

 
Результат процедури 
закупівлі:  

Відмінені  

Відмінені  

Лоти Дата 
рішення 

Текст причини Додаткова 
інформація 

1-3 04.08.2011 До оцінки допущено пропозиції менше ніж двох 
учасників 

 

 

 
Додаткова інформація:   

   


