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Голові тендерного комітету 
КЗ "Міський спортивний комплекс «Азовець» 

Кіор Єлизаветі Василівні 
 

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ 
 

Ми, Фізична-особа підприємець БАДАМШИН ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ , надаємо свою пропозицію щодо 
участі у торгах та підписання договору на закупівлю за кодом ДК 021:2015 92330000-3 (послуги 
відпочивально-розважальних комплексів) Надання послуг з встановлення, використання та технічного 
забезпечення функціонування льодового катку в м. Маріуполь в зимовий період, згідно з технічними 
вимогами Замовника торгів.  
Вивчивши тендерну документацію  і технічні вимоги (надалі ТЗ), на виконання зазначеного вище, ми, 
уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та 
Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції за цінами, вказаними в таблиці. 
 

№ 
з/п 

Найменування предмету закупівлі 
Одинці 
виміру  

Кількість  
Ціна за 1 послугу, 
грн. без ПДВ 

Сума, грн. без 
ПДВ,  

1 Послуги відпочивально-
розважальних комплексів, у тому 
числі:  
- послуги з встановлення 
конструкцій до функціонування 
льодового катку  
- послуги використання та 
технічного забезпечення 
функціонування льодового катку 
в м. Маріуполь в зимовий період 

 
послуга 

 
1 

3 095 000,00 3 095 000,00 

 
Всього без ПДВ 

  
3 095 000,00 
 

 
1.  Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування та інші 
витрати, сплату податків і зборів тощо. 
2. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції. 
3. Ми зобов'язуємося укласти договір  про закупівлю  не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про 
намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації. З метою  забезпечення права 
та оскарження рішень Замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше  ніж через 10 днів з дати 
оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. 
 
 
 ___________________/Бадамшин О.О. 
(підпис керівника підприємства, організації, печатка)     
 
02.11.2019 
 (дата заповнення пропозиції) 
 
Факт подання тендерної пропозиції учасником вважається безумовною згодою на обробку поданих 
персональних даних. Відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, несе 
виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію. 
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