
ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування процедури закупівлі в одного учасника  

 

1. Замовник:  
1.1. Найменування:  
Державне підприємство «Льодові арени»  
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  
37264681 
1.3. Місцезнаходження : 
юридична адреса: м. Київ, Спортивна площа,буд.1, 01001 
1.4. Халаджі Микола Олександрович, директор ДП «Льодові арени», м. Київ, 
вул. Мечникова, буд. 2, 17 поверх, 01601, тел./факс  044 281 99 35, 
електронна адреса : mister.hna@yandex.ua  
1.5.Головний розпорядник бюджетних коштів (повне найменування та 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): 
Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні  
фінальної частини чемпіонату Європи2012 року з футболу, ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 37026967 
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про 
застосування процедури закупівлі в одного учасника: 6 вересня 2011 року 
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державної підтримки 
3. Інформація про предмет закупівлі:  
3.1. Найменування предмета закупівлі: 
Додаткові будівельні роботи (електромонтажні) з будівництва об’єкту 
«Гелікоптерний майданчик з пасажирським терміналом пропускною 
спроможністю п’ятдесят пасажирів/годину з під’їзною дорогою (с. Пекарі 
Канівського району Черкаської області) 
3.2. Кількість товару, вид робіт або послуг 
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 
с. Пекарі Канівського району Черкаської області 
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 
Вересень 2011 року жовтень 2011 року 
4. Інформація про учасника процедури закупівлі: 
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕКС» 
4.2. Ідентифікаційний код: 31432904 
4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання/реєстрації 
фізичної особи, телефон, телефакс:  
м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 6, 18021, телефон/факс 0472 45 65 79 
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника:  
5.1. Частина 4, статті 2 Закону України «Про здійснення державних 
закупівель» 



5.2. Стаття 5.1. Закону України «Про організацію та проведення фінальної 
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні» 
6.Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання 
процедури закупівлі в одного учасника: 
умовою застосування процедури закупівлі в одного учасника є виникнення 
термінової потреби в  роботах (згідно з п.3, ч.2 статті 39 Закону України 
«Про здійснення держаних закупівель») для своєчасної здачі об’єкту в 
експлуатацію. 
7.Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування 
процедури закупівлі: 
- постанова Кабінету Міністрів України від 14.10.2010 р. № 357 «Про 
затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в 
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» 
 
 
Директор ДП «Льодові арени», 
Голова комітету з конкурсних торгів    М. Халаджі 
 
 


