
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економіки України  

26.07.2010 № 922 
ЗВІТ 

про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника  
№від 28.12.2010 р. 
д ____________  

1. Замовник:  

1.1. Найменування - Підприємство Дитячо-юнацький учбово-спортивний центр профспілок м. 
Києва «Авангард». 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ- 21560944. 

1.3. Місцезнаходження -04119,  м. Київ, вул. Мельникова, буд.46. 

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) - Бойчук Володимир Анатолійович – директор, голова комітету з 
конкурсних торгів, м. Київ, пров. Квітневий, буд.10, кв.39, тел.: (044) 483-25-65. 

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ) - Головне управління по фізичній культурі та спорту виконавчого органу Київради 
(Київської міської Державної Адміністрації), 02934356. 

2. Джерело фінансування закупівлі – міський бюджет міста Києва. 

3. Предмет закупівлі:  

3.1. Найменування – обладнання для утворення і підтримки якісного штучного льоду на 

стандартній  льодовій  арені розміром 30м×60м. 

3.2. Кількість  товарів, вид робіт або послуг – 11 шт. і комплектів – 4 

3.3. Місце поставки товарів, проведення робіт чи надання послуг – м. Київ, вул. Мельникова, 

буд. 46. 

        4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:  

4.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про 

застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua. 

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про 

застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності). 

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного 

учасника, опублікованої у державному офіційному друкованому виданні з питань державних 

закупівель та розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу - 20.12.2010,  ВДЗ № 53/7 (441/7) 

від 20.12.2010.,  54342 (ТРП); веб-портал – 20.12.2010, номер інф. 54342. 
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного 

учасника, опублікованої у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель 

Уповноваженого органу -  20.12.2010., номер видання 21/2 від 20.12.2010., номер інф. 05180. 

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного 

учасника, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу 20.12.2010, номер 54342/1. 

4.6. Дата оприлюднення відомостей та номер оголошення щодо рішення Уповноваженого 

органу про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі в одного 

учасника, опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних 
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закупівель та розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу – 21.12.2010, ВДЗ 53/12, номер 

інф.02520, веб-портал – 21.12.2010, № 02520. 

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в 

одного учасника, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань 

державних закупівель та розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу – 28.12.2010, ВДЗ № 

56/12 (444/12) від 28.12.2010, ном. інф. 46297, веб-портал – 28.12.2010, № 46297. 

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в 

одного учасника, яка була опублікована у міжнародному інформаційному виданні з питань 

державних закупівель Уповноваженого органу – 28.12.2010., номер видання 22/2 від 28.12.2010, 

номер інф. 05684. 

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі - 17.12.2010. 

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце) - 20.12.2010. об 10 – 00 год. за 
київським часом, за адресою: 04119,  м. Київ, вул. Мельникова, буд.46 , кабінет директора. 

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ) –14982800 гривень (чотирнадцять 
мільйонів дев’ятсот вісімдесят дві тисячі вісімсот гривень), у тому числі ПДВ 20%: 2497133,33 грн. (два 
мільйони чотириста дев’яносто сім тисяч сто тридцять три гривні, 33 коп.). 

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 

8.1. Найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю «WM-Україна». 
8.2. Ідентифікаційний код –32430672.  

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс - Юридична адреса: 07853, Київська обл., 

Бородянський р-н., с. Блиставиця, вул. Леніна, буд.61; Фактична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 4, 

офіс 1, тел.: (044) 501-60-85. 

9. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна (з урахуванням ПДВ) – 28.10.2010, 

14982800 гривень (чотирнадцять мільйонів дев’ятсот вісімдесят дві тисячі вісімсот гривень), у тому 

числі ПДВ 20%: 2497133,33 грн. (два мільйони чотириста дев’яносто сім тисяч сто тридцять три гривні, 

33 коп.). 
10. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника 

(якщо таке мало місце). 

11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим 
законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника  кваліфікаційним 
критеріям відповідно до статті 16 Закону - Учасник надав комітету з конкурсних торгів  

 
Документально підтверджена інформація про 

відповідність учасника кваліфікаційним вимогам 
(Абз. 2 частини 1 статті 39, стаття 16 Закону) 

 
Найменування документу 

1. Наявність обладнання та матеріально-технічної 
бази. 

Довідка, складена у довільній формі. 

2. Наявність працівників  відповідної  
кваліфікації,  які     мають необхідні знання та досвід. 

Довідка, складена у довільній формі. 

3. Наявність документально  підтвердженого   
досвіду   виконання аналогічних договорів.  
 

Інформація по виконанню аналогічних 
договорів за останні три роки,  здійснених 
учасником, з назвою замовників і обсягів робіт. 

 
4. Наявність фінансової спроможності (баланс, 

звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових 
коштів, довідка з обслуговуючого банку про 

- Копія балансу (підприємства) учасника 
конкурсних торгів станом на останню звітну дату. 

- Копія   звіту про фінансові результати 
(підприємства) учасника конкурсних торгів станом 
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відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).  
 

на останню звітну дату. 
- Копія звіту про рух грошових коштів 

(підприємства) учасника конкурсних торгів станом 
на останню звітну дату. (не передбачено для малих 
підприємств). 

- Копія довідки з обслуговуючого банку про 
відсутність (наявність) заборгованості за кредитами 
( дійсна на день проведення переговорів). 

Також учасник надав: 
Копії установчих документів: 
1) статуту; 
2) свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; 
3) довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРОУ); 
4) довідки про взяття на облік платника податків (Форма №4-ОПП); 
5) свідоцтва  про  реєстрацію платника податку на додану вартість. 
Всі документи учасника, засвідчені підписом уповноваженої особи учасника, скріпленим печаткою, 

із зазначенням посади і дати підпису. 
12. Інша інформація - За рішенням комітету з конкурсних торгів Підприємства Дитячо-юнацький 

учбово-спортивний центр профспілок м. Києва «Авангард» (далі - замовник),  Товариство з обмеженою 
відповідальністю «WM - Україна» (далі – учасник)  має всі підстави і умови  з  поставки товарів - 
обладнання для утворення і підтримки якісного штучного льоду на стандартній  льодовій  арені 
розміром 30м×60м, а саме: 

1. Учасник має досвід роботи з виконання аналогічних договорів. Візитними картками учасника є – 
три льодових палаци у м. Донецьку, Херсоні та Калуші Івано-Франківської області, що були побудовані 
на виконання Постанови Кабінету Міністрів України  № 1194  від   03.10.2007 р. "Про затвердження 
Державної цільової соціальна програма "Хокей України", рішення колегії Міністерства України у 
справах сім’ї, молоді та спорту від 07.02.2007 р. «Про реконструкцію існуючих та будівництво сучасних 
спортивних споруд із штучним льодом» та наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту № 1545 від 14.05.2007 р. «Про будівництво критих спортивних споруд зі штучним льодом», та 
наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту № 1559 від 16.04.2008 р. «Про 
будівництво нових сучасних спортивних споруд зі штучним льодом» при будівництві яких учасник 
виступив в ролі генерального підрядника, ТРЦ «Боянівка» у м. Чернівці,  де підприємство будо залучене 
для монтування системи вентиляції льодової ковзанки, приміщень боулінгу, більшості приміщень 
призначених для громадського харчування та побутових приміщень, а також льодова арена «Термінал» 
у торгово-розважальному центрі у м. Бровари, льодова арена у клубі «Піонер» (пл. Слави у м. Києві, 
"Городок" у м. Донецьк, "Пінгвін" у м. Луганськ, "Гольфстрім" у м. Миколаїв, льодова ковзанка на 
гірськолижному курорті "Буковель", два льодових манежі "Полюс" у м. Запоріжжя.  

Учасник успішно здійснює свою діяльність не тільки на території України, а й за її межами. Так, 
візитними картками підприємства за кордоном є побудована при сприянні президента Білорусії хокейна 
льодова ковзанка 30х40 м при гірськолижному комплексі Сілічі (Білорусія, Мінськ), перша та єдина 
льодова ковзанка "Iсе Вгаvо" у м. Кишиневі. 

2. Учасник являється постачальником сучасного обладнання льодових арен провідних мирових 
виробників «під ключ» та  виконує його гарантійне і післягарантійне обслуговування. 

3.  Учасник  має в наявності: кошти і активи; достатній фінансовий обіг; сплачує податки і збори 
(обов’язкові платежі); проваджує підприємницьку діяльність відповідно до положень статуту, володіє 
усіма необхідними знаннями щодо закупівлі обладнання,  трудові (кадрові) і матеріально – технічні 
ресурси,  необхідні для здійснення закупівлі обладнання згідно узгодженої сторонами специфікації - 
розрахунком вартості товарів до проекту договору про закупівлю.  

4.  Маючи знання і досвід щодо закупівлі обладнання, учасник спроможний у в край стислий 
термін – до кінця грудня 2010 року здійснити його поставку. 

Проект договору про закупівлю товарів - обладнання, розроблений учасником, відповідає  наказу 
Мінекономіки «Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за 
державні кошти та Інструкції щодо заповнення Типового договору про закупівлю товарів (робіт або 
послуг) за державні кошти» від 27.07.2010 № 925, Закону України «Про здійснення державних 
закупівель» № 2462-VI,  Цивільному і  Господарському кодексам України. 

Ціна проекту договору про закупівлю обладнання розрахована учасником в поточних цінах  та 
складає - 14982800 гривень (чотирнадцять мільйонів дев’ятсот вісімдесят дві тисячі вісімсот гривень), у 
тому числі ПДВ 20%: 2497133,33 грн. (два мільйони чотириста дев’яносто сім тисяч сто тридцять три 
гривні, 33коп.).  
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Учасником,  на переговорах з замовником, підтверджено рішення взяти участь в у  процедурі 

закупівлі обладнання й виконати усі зобов’язання і умови проекту договору  про закупівлю. 
Причини та обставини на підставі яких прийнято рішення щодо застосування процедури закупівлі в 

одного учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «WM - Україна» товарів - обладнання для 
утворення і підтримки якісного штучного льоду на стандартній  льодовій  арені розміром 30м×60м : 

- отримання бюджетних коштів на закупівлю товарів - обладнання для утворення і підтримки 
якісного штучного льоду на стандартній  льодовій  арені розміром 30м×60м на при кінці бюджетного 
року відповідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про перерозподіл та передачу бюджетних 
призначень у 2010 році» від 29.11.2010 № 1100 щодо надання субвенції з державного бюджету міському 
бюджету м. Києва на поліпшення технічного стану підприємства Дитячо-юнацький учбово-спортивний 
центр профспілок м. Києва “Авангард” — у сумі 15000 тис. гривень, Рішення 6-й сесії 6-го скликання 
Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Киівради від 14.05.2010 №793/4231 «Про бюджет 
міста Київа на 2010 рік» від 02.12.2010 №247/5059; 

- Підприємство Дитячо-юнацький учбово-спортивний центр профспілок м. Києва «Авангард»- 
замовник, визначено одержувачем бюджетних коштів з внесенням змін у реєстр до мережі установ та 
організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету в 2010 році - 17.12.2010;   

- вкрай обмеженим термін для закупівлі обладнання в кінці бюджетного року (залишилось на 
здійснення закупівлі менше ніж два тижня); 

- можливий зрив використання бюджетних коштів в кінці бюджетного року;  
- термінова закупівля товарів - обладнання зумовлена вимогами Бюджетного кодексу України, 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» щодо повернення невикористаних до 
кінця бюджетного року коштів в державний бюджет. 

13. Склад  комітету конкурсних торгів: Голова - Бойчук В.А., секретар - Титенко Л.А , члени 
комітету: Касперович В.І., Дубовий І.А., Муругин В.М. 

 
 
Директор,    
голова комітету  з конкурсних торгів                                  _____________                   В.А. Бойчук 
                                                       (Підпис, МП)                       
 
 

 
 


