
 

Інформація про застосування процедури закупівлі у одного учасника 

Номер бюлетеня: 133/13 (735/13) від 05.12.2012 

Номер оголошення у бюлетені: 338574 

 
Замовник торгів  
Назва: ДП "Льодові арени" 

Код ЄДРПОУ: 37264681 

Адреса: Спортивна площа, 1, м.Київ, 01001 

Реєстраційний рахунок замовника: 35236005005396 

 
Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками  
ПІБ: Халаджі Микола Олександрович 

Посада: директор 

Телефони:  

Телефони/Факси: (044) 425-75-75 

Email: mister.hna@yandex.ua 

 
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 

 
Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua 

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію:  

 
Інформація про предмет закупівлі:  
Галузь: Будівництво, будівельні матеріали та спецтехніка 

ТРП: Робота 

Код предмету закупівлі:  

Предмет з класифікатору  

Предмет: додаткові будівельні роботи з будівництва спортивних споруд зі штучним льодом 

Кількість:  

Місце поставки:  

Термін поставки: грудень 2012р. 

 
Учасники переговорів  

№ Назва Адреса Телефон Телефони/Факси Email 

1 ТОВ "ВБК "Центренергобуд" вул.Сирецька, 27-А, м.Київ, 04073  (044) 501-91-78  



 
Пропозиції  

№ Лоти Назва Ціна пропозиції Додаткова інформація 

1 1 ТОВ "ВБК "Центренергобуд" 741188.02 грн.  

2 2 ТОВ "ВБК "Центренергобуд" 713600.94 грн.  

3 3 ТОВ "ВБК "Центренергобуд" 417585.6 грн.  

4 4 ТОВ "ВБК "Центренергобуд" 1549391.02 грн.  

 

Додаткова інформація: 
закупівля здійснюється для виконання додаткових будівельних робіт з будівництва 
спортивних споруд на виконання завдань Державної цільової програми "Хокей України", 
затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №1194 від 03.10.2007 

 
Інформація по лотах:  

№ Опис лота Кількість Місце поставки Термін поставки 

1 додаткові будівельні роботи з будівництва нової сучасної 
спортивної споруди зі штучним льодом у м.Біла Церква (Київська 
область), вул.Молодіжна, 36 

 вул.Молодіжна, 36, м.Біла 
Церква, Київська обл. 

 

2 додаткові будівельні роботи з будівництва нової сучасної 
спортивної споруди зі штучним льодом критої спортивної споруди зі 
штучним льодом у м.Дружківка (Донецька область), 
вул.Севастопольська, 5 

 вул.Севастопольська, 5, 
м.Дружківка, Донецька обл. 

 

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

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

 

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

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

 

 
Інші документи  

Тип документу Файл(и) 

Обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника 338574/1.doc   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


