
ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування процедури закупівлі в одного учасника  

 

1. Замовник:  

1.1. Найменування: Республіканське вище училище фізичної культури 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02125315 

1.3. Місцезнаходження: 02156, м. Київ, вул. Матеюка, 4. 

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): Власюк Олександр Федорович, 

начальник служби з матеріального забезпечення, адреса: м. Київ, вул. Матеюка, 4, 

02156, телефон: (044) 549-11-71, е-mail: tender_rvufk@mail.ru 

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить 

замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство 

освіти і науки України – 38621185 

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про 

застосування процедури закупівлі в одного учасника: 11.03.2014р. 

2. Джерело фінансування закупівлі: місцевий бюджет  

3. Інформація про предмет закупівлі:  

3.1. Найменування предмета закупівлі: Послуги, пов’язані з використанням 

спортивних споруд (послуги з експлуатації льодової арени), код за ДК 016-2010 – 

93.11.1 

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: -- 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ;            

 м. Бровари Київської обл. 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2014р. 

4. Інформація про учасника процедури закупівлі: 

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

особи: Приватне підприємство «ЕксФорс»  

4.2. Ідентифікаційний код: 33729045 

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання/реєстрації фізичної 

особи, телефон, телефакс: 07400, Київська обл.,  

м. Бровари,  вул. Київська, 316, тел../факс (044) 200-29-82 



5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: згідно п. 4 ч. 2 

ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: 

«замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої 

кількості учасників». 

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання 

процедури закупівлі в одного учасника: замовником двічі проведено процедури 

відкритих торгів щодо даної закупівлі (оголошення про проведення відкритих 

торгів  №224770, ВДЗ №101 (844) від 23.12.2013р.;  №031501, ВДЗ №10 (856) від 

03.02.2014р.), але обидва рази процедури були відмінені відповідно до ч. 1 ст. 30 

Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: «подання для 

участі менше двох пропозицій конкурсних торгів». 

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування 

процедури закупівлі:  

1). Оголошення про результати відкритих торгів №031251, ВДЗ №9 (855) від 

30.01.2014р.; 

2). Звіт про результати проведення відкритих торгів № 41 від 03.02.2014р; 

3). Оголошення про результати відкритих торгів  №079403, ВДЗ №21 (867) від 

13.03.2014р.; 

4). Звіт про результати проведення відкритих торгів №13 від 13.03.2014р. 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                       О.Ф.Власюк 


