
 ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування процедури закупівлі 

в одного учасника 
1. Замовник: 
1.1. Найменування -  Дитячо-юнацький учбово-спортивний центр 
профспілок м. Києва «Авангард». 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21560944  

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

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі  
(прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із 
зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail  )  -  Директор 
Нагорний Олег Олександрович.   Адреса - 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 
46.  Телефон - (044) 483-37-39,  e-mail -  avangardsport@ukr.net. 

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого 
належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).  
-  Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту Київської міської 
державної адміністрації, код  ЄДРПОУ - 37355108. 
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про 
застосування процедури закупівлі в одного учасника 10 жовтня 2011 р. 
2. Джерело фінансування закупівлі - Кошти бюджету м Києва, в т. ч. субвенція 
з Державного бюджету. 
3. Інформація про предмет закупівлі: 
3.1. Найменування предмета закупівлі -  Реконструкція будівлі льодового 
палацу Дитячо-юнацького учбово-спортивного центру профспілок м.Києва 
«Авангард».  
3.2. Кількість товару, вид робіт або послуг. Реконструкція. 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг - 04119, м. Київ, 
вул. Мельникова, 46 (літера А) . 
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг – грудень 2011 р. 
4. Інформація про учасника процедури закупівлі: 
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю “WM-Україна” 

4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер -  Код ЄДРПОУ 32430672 

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи,  
Фактична адреса: 03150, м. Київ, вул.Ковпака,4 

Контактні телефони: (044) 501-6085;  
Факс: (044) 528- 3780  
Ел. адреса: office@wm-ukraine.com.ua  
Генеральний директор: Копил Ігор Володимирович 



 
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника -  відсутність 
конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які 
можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником 
(виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи; 
 
6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури 
закупівлі в одного учасника – у 2010 році Замовником було придбане 
технологічне обладнання для утворення і підтримки якісного штучного льоду 
на стандартній льодовій арені розміром 30м х 60м у Товариства з обмеженою 
відповідальністю “WM-Україна”, яке є ексклюзивним представником 
виробників згаданого обладнання у частині продажу, монтажу та сервісного 
обслуговування. Таким чином, виходячи з технічних та юридичних 
особливостей виконання  робіт, що закуповуються, тобто відсутність 
юридичних прав у інших, представлених на ринку компаній, а також досвіду 
роботи у сфері будівництва спортивних споруд зі штучним льодом на базі 
раніше придбаного обладнання, Замовником прийняте рішення про закупівлю 
робіт з реконструкції у одного учасника. 

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування 
процедури  закупівлі: 
1.  Копія Сертифікату A.C REFRIGERATION SA. 
2.  Копія Сертифікату NOVENCO. 
3.  Копія Сертифікату DehuTech. 
4.  Копія Сертифікату Refrion. 
5. Копія листа «WM-Україна» від 14 вересня 2011р. 
 
Голова комітету з конкурсних торгів _______________ Касперович В.І. 

 


