
ЗВІТ 
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів 

та попередньої кваліфікації 

№  2 від 21.05.2012 р. 

1. Замовник: 

1.1. Найменування. Державне підприємство «Льодові арени» 

1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37264681 

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, Спортивна площа, б.1, 01001 

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). 

Халаджі Микола Олександрович, директор «Льодові арени», м. Київ, вул. 
Хотівська, буд.4, 3 поверх, 03118, тел./факс 044 281 99 35, e-mail: mister. 
hna@yandex.ua 

1.5. Головнийрозпорядниккоштів (повненайменування та ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ). 

Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні  
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації 
інфраструктурних проектів, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37026967 

 

2.Джерелофінансуваннязакупівлі: кошти Державного бюджету України 

 

3. Предмет закупівлі: 

3.1. Найменування: Будівельні роботи з будівництва критих спортивних 
споруд зі штучним льодовим покриттям. 

3.1.1. Лот № 1: Будівельні роботи з будівництва критої спортивної споруди зі 
штучним льодовим покриттям в м. Кривий Ріг, парк ім. Богдана 
Хмельницького;  

3.1.2. Лот № 2:Будівельні роботи з будівництва критої спортивної споруди зі 
штучним льодовим покриттям в м. Луганськ, кв. Стєпной (біля будівлі школи 
№ 59); 



3.1.3. Лот № 3:Будівельні роботи з будівництва критої спортивної споруди зі 
штучним льодовим покриттям в м. Севастополь, вул. Загородна Балка, б.1. 

3.2. Кількість товарів або обсяг робіт чи надання послуг. 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 

3.3.1. Лот № 1: м. Кривий Ріг, парк ім. Богдана Хмельницького 

3.3.2. Лот № 2: м. Луганськ, кв. Стєпной (біля будівлі школи № 59); 

3.3.3. Лот № 3: м. Севастополь, вул. Загородна Балка, б.1. 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг 

3.4.1. Лот № 1: травень 2012 року – грудень 2012 року; 

3.4.2. Лот № 2: травень 2012 року – грудень 2012 року; 

3.4.3. Лот № 3: травень 2012 року – грудень 2012 року; 

 

 

 

4. Процедура закупівлі : відкриті торги 

 

5. Інформування про процедуру закупівлі: 

5.1. Адреса веб-порталу Міністерстваекономічного розвитку і торгівлі 
України, на якомурозміщуваласяінформація про закупівлю: 
www.tender.me.gov.ua. 

5.2. Адреса веб-сайту, на 
якомузамовникомдодатковорозміщуваласяінформація про закупівлю 
(уразінаявності). 

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про 
проведенняпроцедуризакупівлі, опублікованого в державному 
офіційномудрукованомувиданні з питаньдержавнихзакупівель та 
розміщеного на веб-порталіМіністерстваекономічного розвитку і торгівлі 
України 



01.02.2012 р., № 14/2 (616/2), № 062979 (БУД) та № 062979/1 

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про 
проведенняпроцедуризакупівлі, опублікованого у 
відповіднихміжнароднихвиданнях (у випадках, передбаченихЗаконом 
України про здійснення державних закупівель» (далі-Закон). 

14.02.2012 р., №7(81), № 04328 

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції 
конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому 
виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 

03.04.2012 р., № 40/6(642/6), № 158918 (БУД) та 158918/1 

5.6. Дата і номер оголошення про результатипроведенняторгів, яке було 
(буде) опубліковане в державному офіційномудрукованомувиданні з 
питаньдержавнихзакупівель та розміщене на веб-
порталіМіністерстваекономічного розвитку і торгівліУкраїни. 

04.05.2012 р., № 54/1 (656/1), № 193971(БУД) та 193971/1 

5.7. Дата і номер оголошення про результатипроведенняторгів, яке було 
(буде) опублікованеувідповіднихміжнароднихвиданнях (у випадках, 
передбаченихЗаконом). 

15.05.2012 р., № 20(94), № 11732 

 

6. Інформація про учасниківпроцедуризакупівлі, що подали 
пропозиціїконкурснихторгів. 

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 6 (шість) учасників 

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. 

6.2.1. Виробничо-будівельний кооператив «Опора»; 

6.2.2.Товариство з обмеженою відповідальністю «Майстер-Буд»; 

6.2.3.Товариство з обмеженою відповідальністю «ММК-БУД»; 

6.2.4.Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод Майстер-Профі 
Україна»; 



6.2.5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо - будівельна 
компанія «Центренергобуд»; 

6.2.6.Товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектура та технології» 

6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номеркартки платника податків. 

6.3.1.Виробничо-будівельний кооператив «Опора», код ЄДРПОУ 23010685 

6.3.2.Товариство з обмеженою відповідальністю «Майстер-Буд», код 
ЄДРПОУ 30627944 

6.3.3.Товариство з обмеженою відповідальністю «ММК-БУД», код ЄДРПОУ 
34410574 

6.3.4.Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод Майстер-Профі 
Україна», код ЄДРПОУ 30888419 

6.3.5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо - будівельна 
компанія «Центренергобуд», код ЄДРПОУ 34294252 

6.3.6. Товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектура та 
технології», код ЄДРПОУ 33106252 

6.4. Місцезнаходження/місце проживання. 

6.4.1. Виробничо-будівельний кооператив «Опора», м. Севастополь  

вул. Правди, 10, 99014 

6.4.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Майстер-Буд»,  

м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 38 а, 49000 

6.4.3.Товариство з обмеженою відповідальністю «ММК-БУД»,  

м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 23, 49000 

6.4.4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод Майстер-Профі 
Україна», м. Курсантська, 23, 49079 

6.4.5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо - будівельна 
компанія «Центренергобуд», м. Київ, вул. Сирецька, 27А, 04073 

6.4.6. Товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектура та 
технології», м. Київ, вул. Глибочицька, б. 33-37, 04050 



 

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів: 

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) 

05.03.2012 р. до 10.00 за Київським часом 

 

7.2. Дата розкриттяпропозиційконкурснихторгів (дата і час). 

05.03.2012 р. в 11.00 за Київським часом (лот №1); 
05.03.2012 р. в 12.00 за Київським часом (лот №2); 
05.03.2012 р. в 13.00 за Київським часом (лот №3); 

7.3. Кількістьотриманихпропозиційконкурснихторгів:  

 

15 (п'ятнадцять) пропозицій  

 

7.4. Кількістьпропозиційконкурснихторгів, поданих на другомуетапі (у 
разізастосуванняпроцедуридвоступеневихторгів). 

 

7.5. Ціна і стислийописінших умов кожноїпропозиціїконкурснихторгів. 

 

7.5.1.Виробничо-будівельний кооператив «Опора»: 

 Лот № 3 –28 700 000 грн. з ПДВ, строк виконання робіт 8 місяців, відстрочка 
платежу 31 день, гарантійне обслуговування обладнання 10 років та 1 день. 

 

7.5.2Товариство з обмеженою відповідальністю «Майстер-Буд»: 

Лот № 1 –31 372 844,00 грн. з ПДВ, строк виконання робіт 10 місяців, 
відстрочка платежу - передоплата або оплата по факту, гарантійне 
обслуговування обладнання згідно додатково підписаного договору; 



Лот № 2–31 365 773, 00 грн. з ПДВ, строк виконання  робіт 10 місяців, 
відстрочка платежу – передоплата або оплата по факту, гарантійне 
обслуговування згідно додатково підписаного договору; 

Лот № 3 – 33 390 071,00 грн. з ПДВ, строк виконання  робіт 10 місяців, 
відстрочка платежу – передоплата або оплата по факту, гарантійне 
обслуговування згідно додатково підписаного договору. 

 

7.5.3.Товариство з обмеженою відповідальністю «ММК-БУД»: 

Лот № 1 – 35 575 342, 00 грн. з ПДВ, строк виконання робіт 10 місяців, 
відстрочка платежу – згідно умов договору, гарантійне обслуговування 
обладнання згідно додатково підписаного договору; 

Лот № 2 – 35 575 323, 60 грн. з ПДВ строк виконання робіт 10 місяців, 
відстрочка платежу – згідно умов договору, гарантійне обслуговування 
обладнання згідно додатково підписаного договору; 

Лот № 3 – 37 296 974, 40 грн. з ПДВ строк виконання робіт 10 місяців, 
відстрочка платежу – згідно умов договору, гарантійне обслуговування 
обладнання згідно додатково підписаного договору. 

 

7.5.4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод Майстер-Профі 
Україна»: 

Лот № 1 - 37 376 425, 20 грн. з ПДВ, строк виконання робіт 10 місяців,  

відстрочка платежу – згідно умов договору, гарантійне обслуговування 
обладнання згідно додатково підписаного договору; 

Лот № 2 - 37 376 425, 20 грн. з ПДВ, строк виконання робіт 10 місяців,  

відстрочка платежу – згідно умов договору, гарантійне обслуговування 
обладнання згідно додатково підписаного договору; 

Лот № 3 – 39 187 573, 20 грн. з ПДВ строк виконання робіт 10 місяців,  

відстрочка платежу – згідно умов договору, гарантійне обслуговування 
обладнання згідно додатково підписаного договору. 

 

 



7.5.5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо - будівельна 
компанія «Центренергобуд»: 

Лот № 1 - 31 300 717, 00  грн. з ПДВ, строк виконання робіт  8 місяців, 
відстрочка платежу 31 календарний день, гарантійне обслуговування 
обладнання 10 років та один день; 

Лот № 2 – 31 390 232, 00  грн. з ПДВ, строк виконання робіт  8 місяців, 
відстрочка платежу 31 календарний день, гарантійне обслуговування 
обладнання 10років та один день; 

Лот № 3 –31 355 886, 00 грн. з ПДВ, строк виконання робіт  8 місяців, 
відстрочка платежу 31 календарний день, гарантійне обслуговування 
обладнання 10 років та один день. 

 

7.5.6. Товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектура та технології» 

Лот № 1 - 30 563 000, 00 грн. з ПДВ, строк виконання робіт 7 місяців. 

Лот № 2 - 30 563 000, 00 грн. з ПДВ, строк виконання робіт 7 місяців. 

 

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування 
підстав відхилення. 

7.6.1. Виробничо-будівельний кооператив «Опора» (Лот № 3), відповідно до 
п. 3 ч. 1 ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель». 

7.6.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектура та технології» 
(Лот № 1, Лот № 2), відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 29 Закону України «Про 
здійснення державних закупівель». 

 

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурснихторгів: 

8.1. Цінипропозиційконкурснихторгів, якіоцінювалися: 

найнижчацінапропозиціїконкурснихторгів:  

Лот № 1: 31 300 717, 00  грн. з ПДВ; 

Лот № 2:31 365 773, 00 грн. з ПДВ; 



Лот № 3: 31 355 886, 00 грн. з ПДВ. 

найвищацінапропозиціїконкурснихторгів:  

Лот № 1:  37 376 425, 20 грн. з ПДВ; 

Лот № 2:  37 376 425, 20 грн. з ПДВ; 

Лот № 3:  39 187 573, 20 грн. з ПДВ. 

Номер та ціна акцептованої пропозиції: 

Лот № 1: № 5; 31 300 717, 00  грн. з ПДВ; 

Тридцять один мільйон триста тисяч сімсот сімнадцять гривень з ПДВ; 

Лот № 2: № 5; 31 390 232, 00  грн. з ПДВ; 

Тридцять один мільйон триста дев’яносто тисяч двісті тридцять дві гривні з 
ПДВ; 

Лот № 3: № 5; 31 355 886, 00 грн. з ПДВ; 

Тридцять один мільйон триста п’ятдесят п’ять тисяч вісімсот вісімдесят 
шість гривень з ПДВ. 

8.2. Дата акцепту пропозиціїконкурснихторгів:  

Лоти № 1- № 3: 02.04.2012 р. 

 

 

9. Інформація про учасника, з якимукладенодоговір про закупівлю: 

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. 

Лот № 1:Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо - будівельна 
компанія «Центренергобуд; 

Лот № 2: Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо - 
будівельна компанія «Центренергобуд; 

Лот № 3: Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо - 
будівельна компанія «Центренергобуд 



9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника 
податків. 

Лот №1 - № 3:код ЄДРПОУ 34294252 

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для 
фізичної особи), телефон, телефакс: м. Київ, вул. Сирецька, 27-А, 04073, т/ф. 
044 501 91 79.  

 

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 

Лот № 1: 28.04.2012 р.,31 300 717, 00  грн. з ПДВ; 

Тридцять один мільйон триста тисяч сімсот сімнадцять гривень з ПДВ; 

Лот № 2: 28.04.2012 р., 31 390 232, 00  грн. з ПДВ; 

Тридцять один мільйон триста дев’яносто тисяч двісті тридцять дві гривні з 
ПДВ; 

Лот № 3: 28.04.2012 р., 31 355 886, 00 грн. з ПДВ; 

Тридцять один мільйон триста п’ятдесят п’ять тисяч вісімсот вісімдесят 
шість гривень з ПДВ. 

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару) 

 

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю 
(якщотаке мало місце). 

 

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися: 

12.1. Дата прийняття рішення: 

12.2. Причини:  

 

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність 
встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують 
відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 



Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, 
із зазначенням відповідних підстав: 

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують 
відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 
Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам: 

13.1.1. Виробничо-будівельний кооператив «Опора»; 

13.1.2.Товариство з обмеженою відповідальністю «Майстер-Буд»; 

13.1.3.Товариство з обмеженою відповідальністю «ММК-БУД»; 

13.1.4.Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод Майстер-Профі 
Україна»; 

13.1.5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо - будівельна 
компанія «Центренергобуд»; 

13.1.6.Товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектура та 
технології» 

13.2. Перелікучасників, які не подали документи, 
щопідтверджуютьвідповідністьучасниківкваліфікаційнимкритеріямвідповідн
о до статті 16 Закону, абоподанідокументи не 
відповідаютьвстановленимзаконодавствомвимогам. 

13.3. Перелікучасників, щодояких не встановленіобставини, 
визначеністаттею 17 Закону. 

13.3.1. Виробничо-будівельний кооператив «Опора»; 

13.3.2.Товариство з обмеженою відповідальністю «Майстер-Буд»; 

13.3.3.Товариство з обмеженою відповідальністю «ММК-БУД»; 

13.3.4.Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод Майстер-Профі 
Україна»; 

13.3.5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо - будівельна 
компанія «Центренергобуд»; 

13.3.6.Товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектура та 
технології». 

13.4. Перелікучасників, щодоякихвстановленіобставини, визначеністаттею 17 
Закону, та підстава (перелікпідстав) для кожного такого учасника. 



 

14. Іншаінформація (в тому 
числіобґрунтуваннязастосуванняскороченоїпроцедури). 

Критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів: 

- критерій «Ціна» - 60 балів; 
- критерій «Строк виконання» - від 5 до 20 балів; 
- критерій «Умови оплати» - від 1 до 10 балів; 
- критерій «Гарантійне обслуговування обладнання» - від 5 до 10 балів. 

 

15. Склад комітету з конкурснихторгів: 

Русаков Є. В.– заступник директора державного підприємства «Льодові арени»  
Бутенко В. Б. - начальник юридичного відділу державного підприємства «Льодові 
арени»  
Купрійчук О. В.– головний бухгалтер державного підприємства «Льодові арени»  
Мироненко О. В. – головний спеціаліст – юрист юридичного відділу  державного 
підприємства «Льодові арени»   
 
Директор державного підприємства 
«Льодові арени» - голова комітету з  
конкурсних торгів                                                               Халаджі М. О.                          

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


