
 

Форма документу згідно Закону України Про здійснення державних закупівель № 2289-VI вiд 01.06.2010  

Оголошення про результати торгів 

Номер бюлетеня: 54/1 (656/1) від 04.05.2012 

Номер оголошення у бюлетені: 193971 

 

Замовник торгів:  
ДП "Льодові арени", 37264681, Спортивна 
площа, 1, м.Київ, 01001 

Процедура закупівлі:  Відкриті торги 

 
ЄДРПОУ розпорядника: 37026967 

Повне найменування розпорядника: 

Національне Агентство з питань підготовки 
та проведення в Україні фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з футболу та 
реалізації інфраструктурних проектів 

Джерело фінансування: кошти державного бюджету України 

 
Інформація про предмет закупівлі  

Галузь: 
Будівництво, будівельні матеріали та 
спецтехніка 

ТРП: Робота 

Код предмету закупівлі:  

Предмет з класифікатору  

Предмет: 

будівельні роботи з будівництва критих 
спортивних споруд зі штучним льодовим 
покриттям: лот 1 - будівельні роботи з 
будівництва критої спортивної споруди зі 
штучним льодовим покриттям в м.Кривий 
Ріг, парк ім.Богдана Хмельницького; лот 2 - 
будівельні роботи з будівництва критої 
спортивної споруди зі штучним льодовим 
покриттям в м.Луганськ, кв.Стєпной (біля 
будівлі школи №59); лот 3 - будівельні 
роботи з будівництва критої спортивної 
споруди зі штучним льодовим покриттям в 
м.Севастополь, вул.Загородна Балка, б.1 

Кількість лотів: 3 

Лоти оголошення: 1-3 

Місце поставки:  

Термін поставки: лоти 1-3 - травень - грудень 2012р. 
 
Інформація по лотах:  

№ Опис лота Кількість Місце Термін 
поставки 

1 будівельні роботи з будівництва критої 
спортивної споруди зі штучним льодовим 
покриттям в м.Кривий Ріг, парк ім.Богдана 
Хмельницького 

 парк ім.Богдана 
Хмельницького, м.Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл. 

 

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

 кв.Стєпной (біля будівлі 
школи №59), м.Луганськ 

 

3 будівельні роботи з будівництва критої 
спортивної споруди зі штучним льодовим 
покриттям в м.Севастополь, вул.Загородна 
Балка, б.1 

 вул.Загородна Балка, 1, 
м.Севастополь 

 

 
 



 
Інформування про процедуру закупівлі  
Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua 

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію:  

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: 
№ 062979, "ВДЗ" №14/2 (616/2) від 
01.02.2012р. 

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видання: № 04328, "APP" № 7 (81) від 14.02.2012р. 

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлетеня: 
№ 158918, "ВДЗ" №40/6 (642/6) від 
03.04.2012р. 

 
 

Результат процедури закупівлі:  Завершені з визначенням переможця  
 
Інформація про переможців торгів  

Повна назва Код ЄДРПОУ Адреса (для публікації) 

ТОВ "ВБК "Центренергобуд" 34294252 м.Київ 
 
Завершені з визначенням переможця  
Дата акцепту:  

Лоти Дата акцепту Переможець Вартість договору Дата 
договору 

Додаткова 
інформація 

1 02.04.2012 ТОВ "ВБК "Центренергобуд" 31300717 грн.(з ПДВ) 28.04.2012  

2 02.04.2012 ТОВ "ВБК "Центренергобуд" 31390232 грн.(з ПДВ) 28.04.2012  

3 02.04.2012 ТОВ "ВБК "Центренергобуд" 31355886 грн.(з ПДВ) 28.04.2012  
 

 
Додаткова інформація:   

   
 


