
ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування процедури закупівлі в одного учасника 

 
1. Замовник:  
1.1. Найменування. Державне підприємство «Олімпійська надія – 2022». 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 37771551. 
1.3. Місцезнаходження.  м. Київ, Печерський район, вул. Цитадельна, будинок 7-А, кім. 
№ 111, 01015. 
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). Маміч Василь Васильович – в.о. директора Державного 
підприємства «Олімпійська надія -2022», заступник голови комітету з конкурсних 
торгів, м. Київ, Печерський район, вул. Цитадельна 7-А,  к. № 111, 01015, телефон (044) 
599-27-39, 
е-mail: olimpiada2022@ukrproject.gov.ua. 
1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить   замовник  
(повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Державне агентство з 
інвестицій та управління національними проектами України, ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ – 37508308. 
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 
процедури закупівлі в одного учасника. 12.09.2012 року. 
 
2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету. 
 
3. Інформація про предмет закупівлі:  
3.1. Найменування предмета закупівлі. 74.20.2 Послуги в галузі архітектури (Послуги з 
розроблення техніко-економічного обґрунтування Національного проекту 
«Олімпійська надія – 2022» -  створення спортивно-туристичної інфраструктури). 
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання. Техніко-економічне 
обґрунтування Національного проекту «Олімпійська надія – 2022» -  створення 
спортивно-туристичної інфраструктури). 
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. м. Київ, Печерський 
район, вул. Цитадельна, будинок 7-А, 01015. 
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Не пізніше 10 календарних 
днів з дня укладення договору. 
 
4. Інформація про учасника процедури закупівлі:  
4.1. Повне  найменування юридичної особи або прізвище,  ім'я, по батькові фізичної особи.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Глоуб Компліт Гмбх» (Globe Complete 
GmbH).  
4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. FN 
305277 m. 
4.3. Місцезнаходження юридичної особи  або  місце  проживання фізичної особи, телефон, 
телефакс. Австрія, 1010, м. Відень, Франц-Йозефс-Кай 33, тел.+43 650 8017560, факс 
.+43 650 8017560. 
 
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника. Частина друга статті 39 
Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року №2289-VI, 
а саме: нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих  
економічних чи соціальних обставин,  які унеможливлюють дотримання  замовниками 
строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема пов'язаних з негайною 
ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а 



також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим 
державам 
 
6. Причини та  обставини,  якими  керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в 
одного учасника. 
 У 2011 році за результатами проведення процедури закупівлі в одного 
учасника на закупівлю послуг в галузі архітектури (послуги з розроблення техніко-
економічного обґрунтування Національного проекту «Олімпійська надія – 2022» – 
створення спортивно-туристичної інфраструктури) (дата оприлюднення та номер 
оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному 
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель – 13.10.2011 р., ВДЗ № 
122/6 (568/6), номер оголошення: 187378) було укладеного договір з Klenkhart &Partner 
Consulting ZT Gesellschaft m.b.H (Кленкхар  Партнер Консалтинг ЦТ Г.м.б.Х) за ціною 
425 000,00 євро зі строком виконання робіт до 20.12.2011 р. 
 Разом з тим,  умови договору Klenkhart &Partner Consulting ZT Gesellschaft 
m.b.H (Кленкхар Партнер Консалтинг ЦТ Г.м.б.Х) виконані повністю не були, у зв’язку 
з чим договір від 02 листопада 2011 року № 01-ТЕО/2011 про закупівлю послуг за 
державні кошти укладений між Klenkhart &Partner Consulting ZT Gesellschaft m.b.H 
(Кленкхар Партнер Консалтинг ЦТ Г.м.б.Х) та ДП «Олімпійська надія – 2022» 30 
квітня 2012 року був розірваний. 
 За результатами розірвання договору між Klenkhart &Partner Consulting ZT 
Gesellschaft m.b.H (Кленкхар Партнер Консалтинг ЦТ Г.м.б.Х) та ДП «Олімпійська 
надія – 2022» недовиконаними залишилися 2 та 3 етапи технічного завдання. 
 Для здійснення закупівлі послуг з розроблення техніко-економічного 
обґрунтування Національного проекту «Олімпійська надія – 2022» – створення 
спортивно-туристичної інфраструктури по 2 етапу технічного завдання, що передбачає 
розробку попереднього техніко-економічного обґрунтування проекту замовником було 
проведено процедуру закупівлі в одного учасника (дата оприлюднення та номер 
оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному 
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель – 14.05.2012 р., ВДЗ № 
58/1 (660/1), номер оголошення: 201061), за результатами якої було укладено договір від 
22 травня 2012 року № 01-ТЕО/2012 про закупівлю послуг за державні кошти між ТОВ 
«ПРОПРОЕКТ Планунґсменеджмент & Проектбератунґ» (PROPROJEКT 
Planungsmanagement & Projektberatung GmbH) та ДП «Олімпійська надія – 2022». 
 Зважаючи на те, що ТОВ «ПРОПРОЕКТ Планунґсменеджмент & 
Проектбератунґ» (PROPROJEКT Planungsmanagement & Projektberatung GmbH) 
повністю виконані умови укладеного договору та передано за актом приймання-
передачі послуг попереднє техніко-економічне обґрунтування проекту, замовник має 
необхідність здійснити закупівлю послуг з розроблення техніко-економічного 
обґрунтування Національного проекту «Олімпійська надія – 2022» – створення 
спортивно-туристичної інфраструктури по 3 етапу не виконаного технічного завдання 
(основної частини техніко-економічного обґрунтування НП «Олімпійська надія-2022»). 
 При цьому, п.212.2 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження 
Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом 
Президента України від 12.03.2012 №187/2012, встановлено необхідність укладення угод 
з інвесторами щодо реалізації національного проекту з урахуванням визначеної форми 
участі держави у реалізації складових національного проекту; відповідальний – 
Держінвестпроект; строк виконання – протягом року; індикатор виконання – 
укладення угод з інвесторами щодо реалізації складових національного проекту. 
 Оскільки, укладення угод з інвесторами необхідно здійснити протягом року (до 
кінця року), то відповідно з метою пошуку інвесторів необхідно мати розроблену 



основну частину техніко-економічного обґрунтування НП «Олімпійська надія-2022», 
яке буде презентуватися під час проведення Держінвестпроектом роуд-шоу з метою 
надання міжнародній спільноті актуальної, всеосяжної інформації щодо інвестиційних 
можливостей в Україні та залучення в Україну іноземних інвестицій. 
 Відповідно до рішення колегії Держінвестпроекту від 11.05.2012 (протокол №1) 
презентації національних проектів України (роуд-шоу) планується провести з вересня 
по грудень 2012 року. 
 Для того, щоб ТЕО НП «Олімпійська надія-2022» було презентовано на роуд-
шоу, необхідно отримати висновок спеціаліста, сертифікованого Міжнародною 
федерацією лижного спорту (FIS), щодо можливості проведення змагань рівня 
чемпіонату світу та Олімпійських ігор, з дисциплін гірськолижного спорту на 
рекомендованих територіях, т.я. змагання проводяться за правилами FIS. 
 Для здійснення закупівлі послуг з розроблення техніко-економічного 
обґрунтування Національного проекту «Олімпійська надія – 2022» – створення 
спортивно-туристичної інфраструктури по 3 етапу не виконаного технічного завдання 
(основної частини техніко-економічного обґрунтування НП «Олімпійська надія-2022») 
замовник повинен обрати і провести одну з процедур закупівель, передбачених Законом 
України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон). 
 Основною процедурою закупівлі є відкриті торги. Разом з тим, проведення 
основної процедури закупівлі відкритих торгів згідно мінімальних розрахунках займе 
2,5 місяці (2 тижні – публікація оголошення про проведення торгів, 30 днів – строк для 
підготовки та подання пропозицій конкурсних торгів, 1-2 дні – вивчення пропозицій та 
визначення переможця (згідно Закону – 20 робочих днів), 3 робочих дні – публікація 
повідомлення про акцепт, мін.14 днів – строк, який необхідно витримати з дати публікації 
повідомлення про акцепт, та по закінченню якого замовник може укладати договір про 
закупівлю (згідно Закону на укладення договору відводиться 30 днів), 6-7 днів – публікація 
оголошення про результати, звіт про результати процедури закупівлі – у день публікації 
оголошення про результати) та надасть можливість укласти договір на послуг з 
розроблення техніко-економічного обґрунтування Національного проекту 
«Олімпійська надія – 2022» – створення спортивно-туристичної інфраструктури по 3 
етапу не виконаного технічного завдання лише наприкінці листопада-початку грудня 
2012 року, не залишивши часу на саму розробку ТЕО, отримання висновку спеціаліста, 
сертифікованого Міжнародною федерацією лижного спорту (FIS) та презентацію даного 
національного проекту з метою пошуку інвесторів для укладення договорів щодо 
реалізації складових національного проекту. 
 Зважаючи на викладене, проведення процедури відкритих торгів не 
забезпечить виконання Національного плану дій на 2012 рік у визначені строки. 
 Разом з тим, відповідно до положень пп.3 частини другої статті 39 Закону у разі 
виникнення у замовника нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з 
виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють 
дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, 
замовник може застосувати процедуру закупівлі в одного учасника. Так, зважаючи на 
невизначеність окремих понять у законодавстві та зважаючи на строки, затверджені 
Національним планом дій на 2012 рік  для реалізації національного проекту 
«Олімпійська надія – 2022» – створення спортивно-туристичної інфраструктури» та 
рішенням Колегії Держінвестпроекту від  11.05.2012 р., зумовлюють необхідність з боку 
замовника застосувати процедуру закупівлі в одного учасника. Наведені розрахунки 
щодо проведення відкритих торгів вказують на неможливість дотримання 
замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів з метою належного 
виконання покладених завдань у 2012 році. При цьому, проведення процедури 
закупівлі в одного учасника у часі при терміновому розміщенні оголошень надасть 
можливість зекономити мінімум два місяці і у цілому займе 0,5 місяці (публікація 



оголошення – в день прийняття рішення про закупівлю, але після проведення 
переговорів з учасником, 1 день – визначення переможця, 1 день – публікація 
повідомлення про акцепт, 5 робочих днів - строк, який необхідно витримати з дати 
публікації повідомлення про акцепт, та по закінченню якого замовник може укладати 
договір про закупівлю, 1 день – публікація оголошення про результати, звіт про 
результати процедури закупівлі – у день публікації оголошення про результати). 
 На підставі викладеного, оскільки у замовника існує нагальна потреба у 
здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних 
обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення 
процедур конкурсних торгів, здійснення закупівлі основної частини техніко-
економічного обґрунтування НП «Олімпійська надія-2022» у 2012 році можливе лише 
за умови застосування процедури закупівлі в одного учасника з причин, визначених у 
підпункті 3 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних 
закупівель». 
 
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: 
- Указ Президента України від 12.03.2012 №187/2012 «Про Національний плану дій на 
2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки 
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»; 
- Указ Президента України від 12.05.2011 №583/2011 «Про Державне агентство з 
інвестицій та управління національними проектами України». 
- копія договору від 02 листопада 2011 року №01-ТЕО/2011, укладеного між Klenkhart 
&Partner Consulting ZT Gesellschaft m.b.H (Кленкхар  Партнер Консалтинг ЦТ Г.м.б.Х) 
та ДП «Олімпійська надія – 2022»; 
- копія повідомлення про розірвання договору від 02 листопада 2011 року №01-
ТЕО/2011, укладеного між Klenkhart &Partner Consulting ZT Gesellschaft m.b.H 
(Кленкхар  Партнер Консалтинг ЦТ Г.м.б.Х) та ДП «Олімпійська надія – 2022»; 
- протокольне рішення Колегії Держінвестпроекту від 11.05.2012 р.; 
- копія договору від 22 травня 2012 року №01-ТЕО/2012, укладеного між ТОВ 
«ПРОПРОЕКТ Планунґсменеджмент & Проектбератунґ» (PROPROJEКT 
Planungsmanagement & Projektberatung GmbH) та ДП «Олімпійська надія – 2022»; 
 
 
 
 
 
В.о. директора ДП «Олімпійська надія – 2022» 
Заступник голови комітету з конкурсних торгів     В.В. Маміч 
 
        МП 
 


