
ПРОТОКОЛ
розгляду тендерних пропозицій

ПРИСУТНІ:
Голова тендерного комітету, провідний фахівець КЗ»Міський спортивний комплекс «Азовець» 
Боровік С.О.
Заступник голови тендерного комітету, начальник стадіону КЗ»Міський спортивний комплекс 
«Азовець» Ткаченко Р.М.
Член тендерного комітету, головний бухгалтер КЗ»Міський спортивний комплекс «Азовець» 

Левченко В.В.
Член тендерного комітету, головний інженер КЗ»Міський спортивний комплекс «Азовець» 
Богатиренко І.П.
Секретар тендерного комітету, завідувач складом КЗ»Міський спортивний комплекс «Азовець» 
Зубіна І.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Розгляд тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції)'!' на послуги відпочивально- 
розважальних комплексів (Надання послуг з встановлення, використання та технологічного 
забезпечення функціонування льодового катку в м. Маріуполь в зимовий період) за кодом ДК 
021:2015 92330000-3.

СЛУХАЛИ:
Голову тендерного комітету, провідного фахівця Боровік С.О., який повідомив, що у результаті 
розгляду пропозицій учасників торгів на послуги відпочивально-розважальних комплексів 
(Надання послуг з встановлення, використання та технологічного забезпечення функціонування 
льодового катку в м. Маріуполь в зимовий період) за кодом ДК 021:2015 92330000-3.

а саме:

TOB "ЕВРО ІНВЕСТ"

Код в ЄДРПОУ / ІПН37379307
Юридична адреса: м. Привокзальний, 1-а, м. Харків, Харківська, Украйна, 61052 
Телефон +380507062383
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМАДА ФІНАНС"
Код за ЄДРПОУ 40073193
Юридична адреса: 04071, м. Київ, вулиця Набережно-Лугово будинок 4, тел: 
+380954444400визначено наступне:

найбільш економічно вигідною пропозицією, яка відповідає кваліфікаційним критеріям 
технічного завдання тендерної документації визначена:
Переможець " ТОВ "ЕВРО ІНВЕСТ"
Ціна пропозиції - 1 621 850,00 грн. (один мільйон шістсот двадцять одна тисяча вісімсот 
п’ятдесят грн. 00коп.)

Голова тендерного комітету Боровік С.О., запропонував винести на голосування («за», «проти», 
«утримався») дане питання

Голова тендерного комітету 
Боровік Світлана Олександрівна:— «за» 
Заступник голови тендерного комітету 
Ткаченко Раіса Миколаївна:— «за»
Член тендерного комітету 
Левченко Валентина Володимирівна:— «за» 
Член тендерного комітету 
Богатиренко Ірина Пітрівна:---- «за»

(підпис)

(підпис)

(підпис)



Секретар тендерного комітету 
Зубіна Ірина Володимирівна :---- «за» (підпис)

Щодо даного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету та залучений 
фахівець голосували одноголосно «за».

ВИРІШИЛИ:
1. Визначити найбільш економічно вигідні пропозиції, які відповідають 

кваліфікаційним критеріям технічного завдання тендерної документації, вимоги 
переможця ТОВ "ЕВРО ІНВЕСТ"

2. Доручити члену тендерного комітету, головному інженеру КЗ»Міський спортивний комплекс 
«Азовець» Богатиренко І.П. оприлюднити повідомлення про намір укласти договір та даного 
протоколу на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівельргогогго.яоу.иау 
встановлені Законом про закупівлі строки.

ПІДПИСИ:
Голова тендерного комітету ,
Провідний фахівець КЗ МСК «Азовець» Боровік С.О.

Ткаченко Р.М.

Левченко В.В.

Секретар тендерного комітету 
Завідувач складом КЗ МСК «Азовець»

Головний інженер КЗ МСК «Азовець» Богатиренко І.П.

Зубіна І.В.



ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір

1. Найменування замовника:. Комунальний заклад «Міський спортивний комплекс «Азовець»

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:25602303

3. Місцезнаходження замовника:вул. Архітектора Нільсена, 2 м. Маріуполь, Донецька обл.,

4. Конкретна назва предмета закупівлі:
послуги відпочивально-розважальних комплексів (Надання послуг з встановлення, використання 

та технологічного забезпечення функціонування льодового катку в м. Маріуполь в зимовий 
період) за кодом ДК 021:2015 92330000-3.

5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):
за кодом ДК 021:2015 92330000-3 послуги відпочивально-розважальних комплексів (Надання 
послуг з встановлення, використання та технологічного забезпечення функціонування льодового 
катку в м. Маріуполь в зимовий період)

6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
послуги відпочивально-розважальних комплексів (Надання послуг з встановлення, використання 

та технологічного забезпечення функціонування льодового катку в м. Маріуполь в зимовий 
період) за кодом ДК 021:2015 92330000-3.

7. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Свободи
8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
-д о  31.12.2017 р.

9. Найменування учасника -  переможця процедури закупівлі (для юридичної особи) або 
прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи):

Переможець TOB "ЕВРО ІНВЕСТ’’

Ціна пропозиції - 1 621 850,00 грн.( один мільйон шістсот двадцять одна тисяча вісімсот 
пятдесят грн. 00 коп.)

87515 .

Боровік С.О.



«ЕВРО ИНВЕСТ» 
Товариство с обмеженою відповідальністю 

61052, м. Харків, пл. Привокзальна,  1- А 

ЄДРПОУ 37379307, р/с 26007052332641 
в ДРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків МФО 351533 

платник на загальних підставах  

                                                тел. .+38 (066) 243 28 08; ; +38(057) 784-18-17 
 е-mail: gz.euroinvest@gmail.com;   сайт: http://www.euro-invest.net/ 

____________________________________________________________________________________________________ 

вих, № 17 від 28 жовтня  2017р.  

                                                                                                                     Голові тендерного комітету 

                                                                                                 КЗ «МСК «Азовець»  

                                                                                   Боровік С.О. 

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ 

Ми, ТОВ «Евро Инвест», 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 

технологічного 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:  

- послуга із встановлення 

конструкцій до 

функціонування  

льодового катку  

- послуга з використання 

та технічного 

забезпечення 

функціонування 

льодового катку 

 

послуга 

 

1 

1 358 333, 34 1 358 333, 34 

Всього без ПДВ  1 358 333, 34 

ПДВ  271 666, 66 

ВСЬОГО з ПДВ  1 630 000, 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. 

   
           З повагою,  

 

Директор   _____________                В.А. Ходарев                               28.10.2017р. 

 

 

 

 

 

http://www.euro-invest.net/
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