
 

                                              

 

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  міста КИЄВА 

01601, м. Київ, вул.Командарма Кменєва, 8  

 

№03-5/260 /13   від 05.09.2013                         Державне госпрозрахункове видавничо-поліграфічне  

підприємство "Зовнішторгвидав України" 

вул. Воровського, 22, м. Київ 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

застосування процедури закупівлі в одного учасника 
1. Замовник: 

1.1. Найменування. Окружний адміністративний суд міста Києва 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 34414689 
1.3. Місцезнаходження. Україна,  м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, 

01601 
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). 

Келеберда Володимир Іванович, Голова комітету з 

конкурсних торгів, суддя, Україна, м. Київ, вул. 

Командарма Каменєва, 8, 01601,  

тел. (044) 5915535,  inbox@adm.ki.court.gov.ua 

1.5. Головний розпорядник коштів або 

орган, до сфери управління якого 

належить замовник (повне найменування 

та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). 

Державна судова адміністрація України 

(26255795) 

 

1.6. Дата прийняття комітетом з 

конкурсних торгів замовника рішення про 

застосування процедури закупівлі в 

одного учасника. 

04.09.2013 

2. Джерело фінансування закупівлі. Державний бюджет України 
3. Інформація про предмет закупівлі: 

3.1. Найменування предмета закупівлі. Будування нежитлових будівель (нове 

будівництво, реконструкція, капітальний і 

поточні ремонти) - код 41.00.4 за ДК 

016:2010 (капітальний ремонт теплопункту) 

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт 

чи надання послуг. 
один теплопункт 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи 

надання послуг. 
місто Київ, вул. Васильківська 

(Червоноармійська), 81-а 
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи 

надання послуг. 
вересень - грудень 2013 року 

4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі: 

4.1. Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Стольний град» 

 
4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер 

облікової картки платника податків. 
код 31512130 

 



    

 

 

 

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або 

місце проживання фізичної особи, телефон, 

телефакс. 

Україна, місто Київ, вулиця Лихачова, 3, 

01040, 

тел. (044) 2867216                                                                                                             
5. Умови застосування процедури закупівлі в 

одного учасника. 
необхідність проведення додаткових 

будівельних робіт, не включених у 

початковий проект, але які стали через 

непередбачувані обставини необхідними 

для виконання проекту за умови, що 

договір буде укладено з попереднім 

виконавцем цих робіт, якщо такі роботи 

технічно чи економічно пов'язані з 

головним договором; (п. 8 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. 

при проведенні будівельних робіт 

виявилась відсутність підведеного тепла до 

будівлі по вул. Васильківська 

(Червоноармійська), 81-а, місто Київ 
7. Перелік документів, що підтверджують 

наявність умов застосування процедури закупівлі. 
Технічні умови №43/9/2684 на підключення 

об’єкта до теплових мереж від 31.07.2013,  

Акт приймання-передачі будівлі від 

08.02.2009 

  

Голова комітету з конкурсних торгів 

 

 

 

В.І.Келеберда 

Секретар комітету з конкурсних торгів О.Ю.Євменова 


