
 

 

 

ЗВІТ 
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника 

№ 1 від  04.11.2011 року 

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. 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 ): директор Нагорний Олег 
Олександрович, 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 46, тел.:(044) 483-37-39, e-mail:  
avangardsport@ukr.net. 

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ): Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту Київської міської 
державної адміністрації, 37355108. 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти бюджету м. Києва, в т. ч. субвенція з 
Державного бюджету. 

3. Предмет закупівлі: 
3.1. Найменування: роботи із реконструкції будівлі льодового палацу Дитячо-

юнацького учбово-спортивного центру профспілок м. Києва «Авангард» на вул. Мельникова, 
46-А, в т. ч., проектні. 

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: реконструкція, в т. ч., проектування. 
3.3. Місце поставки товарів, проведення робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. 

Мельникова, 46 –А. 
4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного 

учасника: 
4.1. Адреса веб- порталу Мінекономрозвитку і торгівлі України, 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 Мінекономрозвитку і 
торгівлі України: 13.10.2011, №186884 (БУД - Будівництво, будівельні матеріали та 
спецтехніка). 

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в 
одного учасника, опублікованої у міжнародному інформаційному виданні з питань 
державних закупівель Мінекономрозвитку і торгівлі України: 08.11.2011, № 18601. 

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в 
одного учасника, розміщеного на веб-порталі Мінекономрозвитку і торгівлі України: 
13.10.2011, №186884/1. 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України

26.07.2010 №  922 



4.6. Дата оприлюднення відомостей та номер оголошення щодо рішення 
Міністерства економіки України про погодження або відмову у погодженні 
застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованих у державному 
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщених на веб-
порталі Мінекономрозвитку і торгівлі України: ----  

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 
Мінекономрозвитку і торгівлі України: 02.11. 2011, №200657 (БУД - Будівництво, 
будівельні матеріали та спецтехніка). 

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 Мінекономрозвитку і торгівлі України: 
15.11.2011, 18602. 

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури 
закупівлі.11.10.2011 р. 

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 14.10.2011, об 10:00 
годин за адресою: 04119,  м. Київ, вул. Мельникова, буд. 46, кабінет директора. 

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ): 20 000 000,00 грн. 
(двадцять мільйонів гривень), у тому числі ПДВ - 20%. 

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 
8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «WM - Україна». 
8.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 32430672. 
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:  +38-044-501-60-85. 
9. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна (з урахуванням ПДВ):  
31.10. 2011, 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень), у тому числі ПДВ - 20%. 
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 пропозицію – 
пакет документів, яка містить: 

довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази;  
       довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання 
та  досвід;  
       довідку про виконання аналогічних договорів та копії цих договорів за останні три роки;  
       копії балансу станом на останню звітну дату, звіту про фінансові результати станом на 
останню звітну дату, звіту про рух грошових коштів станом на останню звітну дату; 

довідку  з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за 
кредитами (оригінал, або нотаріально завірена копія, дійсну на день проведення 
переговорів; 

документи що підтверджують відсутності підстав щодо відмови учаснику з боку 
замовника в участі у процедурі закупівлі, або відхилення його пропозиції.  

12. Інша інформація: Товариство з обмеженою відповідальністю «WM - Україна», далі – 
учасник, є безпосереднім і активним учасником державної цільової соціальної 
програми, затвердженої Кабінетом Міністрів України «Хокей України». 

Учасник, входить до складу міжнародної групи компаній «WM». 
Учасник є офіційним ексклюзивним дилером продукції WM, у тому числі, в Україні та є 

офіційним ексклюзивним дилером іноземних компаній з питань будівництва та експлуатації 
льодових катків і арен, інсталяції інженерних систем вентиляційного обладнання, систем 
управління повітрям та його кондиціюванням  і як слідство цього факту, без залучення 



іноземних фахівців розуміє та володіє необхідними знаннями щодо введення в експлуатацію 
об’єкту фахівцями свого сервісного центру (інші юридичні особи на мають на це юридичних 
прав). 

Учасником введено в експлуатацію в Україні 50 об’єктів з льодовими катками та 
аренами різного рівня складності та 16 таких об’єктів за кордоном. 

Учасник має: 
проектну групу фахівців; 
сервісні центри для гарантійного та післягарантійного обслуговування льодо 

прибиральних машин, холодильного устаткування, приточно-витягувальних 
установок, тощо; 

інвентар для проведення масових катань; 
склади на яких в необхідній кількості та комплектації є усе необхідне для 

оснащення льодових арен;  
сертифікати ексклюзивного дилера в Україні з поставок, продажу, монтажу. пуску 

в експлуатацію, обслуговуванню певного виду обладнання, пов’язаного із сферою 
проектування та будівництва об’єктів льодових катків, арен; 

цілодобово працюючий сервісний центр для вирішення питань при можливим 
відключенні технологічного обладнання під час його роботи на об’єктах й інше. 

Крім того учасник у 2010 році вже поставив  замовнику технологічне обладнання, 
для утворення і підтримки якісного штучного льоду на стандартній  льодовій  арені 
розміром 30мх60м. 

Роботи щодо монтажу, пуску-наладки та введенню в експлуатацію, поставленого 
учасником необхідного технологічного обладнання являються складовою частиною 
єдиного комплексу робіт із реконструкції будівлі льодового палацу Дитячо-
юнацького учбово-спортивного центру профспілок м. Києва «Авангард» на вул. 
Мельникова, 46-А, у тому числі, проектних робіт та по суті являються додатковою 
закупівлею у того самого виконавця з метою уніфікації цих робіт, забезпеченням 
сумісності, додержанням технологій й ефективності. 

Заміна попереднього учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «WM - 
Україна» іншим учасником може призвести до проблем технічного характеру, 
пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням цього обладнання та до інших 
негативних наслідків, які можуть негативно вплинути на термін виконання всього 
обсягу робіт, їх  якість та зірвати фінансування видатків замовником і вказує на 
наявність умов та підстав  обрання  і застосування  замовником процедури закупівлі 
робіт із реконструкції будівлі льодового палацу Дитячо-юнацького учбово-спортивного 
центру профспілок м. Києва «Авангард» на вул. Мельникова, 45-А, у тому числі, проектних 
робіт,  процедуру закупівлі в одного учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю 
«WM- Україна» відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення 
державних закупівель».  

13. Склад комітету конкурсних торгів: 
Голова:   Касперович Володимир Іванович – головний інженер. 
Заступник голови: Моругін Валерій Миколайович – начальник цеху холодильних 

установок. 
Члени комітету: Анчифоров Сергій Михайлович - інженер дільниці холодильних 

установок; 
Дубовий Ігор Анатолійович –  інженер-енергетик. 
Секретар:  Войкіна Ірина Миколаївна  – завідуюча господарством 
 
 
Голова комітету конкурсних торгів       _________________       В.І. Касперович 
                                                                                   (М.П.) 
                                                                               


