
ОБҐРУНТУВАННЯ 

застосування процедури закупівлі в одного учасника 

 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: державне підприємство «Льодові арени» 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37264681 

1.3. Місцезнаходження: М. Київ, Спортивна площа,1, 01001 

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): Хакладжі 
Микола Олександрович, директор ДП «Льодові арени, м. Київ, вул. Фрунзе, 
40, 3 поверх, 044 425 75 75, e-mail: mister/hna@yandex.ua 

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого 
належить замовник (повне найменування 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 

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про 
застосування процедури закупівлі в одного учасника: 05.12.2012 р. 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України 

3. Інформація про предмет закупівлі: 

3.1. Найменування предмета закупівлі: додаткові будівельні роботи з 
будівництва спортивних споруд зі  штучним льодом. 

3.1.1. Лот №1:  додаткові будівельні роботи з будівництва нової сучасної 
спортивної споруди зі штучним льодом в м. Біла Церква (Київська область), 
вул.Молодіжна, 36; 

3.1.2. Лот № 2: додаткові будівельні роботи з будівництва нової сучасної 
спортивної споруди зі штучним льодом  критої спортивної споруди зі 
штучним льодом в м. Дружківка (Донецька область), вул. Севастопольська, 
5; 

3.1.3. Лот № 3: додаткові будівельні роботи з будівництва критої спортивної 
споруди зі штучним льодовим покриттям в м. Кривий Ріг, парк ім. Богдана 
Хмельницького; 



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

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг. 

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

3.3.1. Лот № 1: м. Біла Церква (Київська область), вул. Молодіжна, 36; 

3.3.2. Лот № 2: м. Дружківка (Донецька область), вул. Севастопольська, 5; 

3.3.3. Лот № 3: м. Кривий Ріг, парк ім. Богдана Хмельницького; 

3.3.4. Лот № 4: м. Луганськ, кв. Стєпной (біля будівлі школи № 59). 

 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 

3.4.1. Лот № 1: грудень 2012 року; 

3.4.2. Лот № 2: грудень 2012 року; 

3.4.3. Лот № 3: грудень 2012 року; 

3.4.4. Лот № 4: грудень 2012 року. 

 

4. Інформація про учасника процедури закупівлі: 

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія 
«Центренергобуд» 

4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 34294252 

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної 
особи, телефон, телефакс: м. Київ, вул. Сирецька, 27А, 04073, т/ф 044 501 91 
78 

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника. 

Потреба здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з 
метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними 
товарами, технологіями,  роботами або послугами, якщо зміна попереднього 
постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до 
несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з 



експлуатацією та обслуговуванням. (п.5., ч.2, ст. 39 Закону України «Про 
здійснення державних закупівель»). 

 

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання 
процедури закупівлі в одного учасника. 

Необхідність провести додаткові будівельні роботи з будівництва 
спортивних споруд зі штучним льодом у того самого виконавця робіт з 
метою уніфікації, стандартизації, забезпечення сумісності з наявними 
роботами так як зміна попереднього виконавця робіт може призвести до 
несумісності або виникнення проблем пов’язаних з експлуатацією та 
обслуговуванням об’єктів.  

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування 
процедури закупівлі. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1194 «Про 
затвердження Державної цільової соціальної програми «Хокей України». 

 

 

 

Директор ДП «Льодові арени»     Халаджі М. О. 

 


