
rrPoToKon (PIIIEHHfl) J\b 04/07
yrroBHoBaxeHoi oco6r4

I(oltynanrnoro ui4npzeMcrBa "Mo:ro4ixrHe rBopqe o6'e4nannx" .{uirrponcrxoi lricrrco\ pagu

v.,I{niupo

llpucyrni:
YlonnoearKena oco6a - Xaerdro Orena Bixropinna

Po:urrg reu4epuoi nponosnqii yuacuuxa-nepeMox(us
noronip 3 rrepeMoxrleM 3aKyrrisri - ni4rpuri ropru, .sxi
po6ir : Percoucrpyrqii cnoprzsHoi cropyAr4 :i ruryunvlr
.{ninpo, nyn. Ha6epexHa 3aeo4crra, 53. KopuryBaHHfl,
003529-b.

<04> maunx2019 poxy

TA npyruHflTT_s plrxeHHr rrpo HaMlp yKnacTrr
nig6yl.ucx 01.07.2019 pory ro saryninni
JrboAoM, sKa po3TarroBaHa 3a aApecoro: M.

3a HoMepoM oronoureHHs UA.-2019-06-13-

TIOBINONTLIJIA:
3a pe3ynbraraMll eneKrpoHHoro ayxqiouy Ha yrracrb y saxynin:ri po6ir 3a KoAoM AK

021:2015:4.5453000-7 Kaniramnufi peMoHr i pecranpaqir, rroAanrr 'leHAepHy nporosuqiro ABa
yqacHr4Ka:

- IIEPXABHE IINIPI4EMCTBO ''BI,IPOEHI4I{E
MAIIII4HO,EYNIBHI4TZ SAEOI IMEHI O. M. MAKAPOBA''
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Bi4nonigno Ao crarri 28 3arony Yxpainu <llpo ny6niuni ranynind> sit25.I2.20l':5 Ns922-VIII,
si guinauv (aani - 3axoH), 3aMoBHrrK po3rnrAae ren4epui npouoauqii ua ni4nonilHicrr BprMoraM
ren4epHoi 4oxylrenraqii s nepenixy yvacHraxin, rorrrlHaroqr.r 3 yqacHrlKa, rrporosuqia -sKoro 3a
pe3ynbrairar,ru oqiHrcu Br,r3HaqeHa naft 6 i:mru exon orr,ri.{uo nuri4noro.

Hafi6inrur exonolriqno nuri4noro Br.r3HaqeHo npono3uqiro IEPX:ABHE IIIAIIPI4CMCTBO
"BI4POEHtr,IrIE OB'CAHAHH' IIIBAEHHI4IZ MAITII4HOEyAIBHI4'I 3ABOI IM:EHI O. M.
MAKAPOIIA", 3a pe3ynbraraMu po3m.sry ren4epnoi npono:uqii yracnuxa-nepeMo)Krl.s, BcraHoBJreHo
rqo iHtfopuiuliro naAano B rIoBHoMy o6cx:i ni4noni4no Ao BrrMor ren4epnol AoKlMeHraqii 3annonHuxa.

Ha ni4crani eurqesasHaqeHoro norpi6no npuit:r.rrru piuennx npo nair,rip yKnacrr.r 4oroeip :
IEPXABHI4M |IIA|IPI4CMCTBOM "BI4POEHI4r{E
MAIIII4HOEyAIBHI4Iz SABO4 IMEHI O. M. MAKAPOBA".

BLIPIIII{JIA:

OE'C.4HAHTUI |IIBNEHHI4IZ

1. Bvgua.{zru ilepeMo)Krreu {EPXABHE IIIAIIPI4€MCTBO "BI4POEHI4T{E OII'CAHAHHf{
frrBAEHHr{rz MArXr4HOByArBHVrn 3AB OA rMEHr O. M. MAKAP OB,\ "

2. CtnpunroAnuru noni4oMJIeHHt npo nanip yKnacrrr 4oronip nipgoni4no Ao c'r. 10 3axony
npor.flroM o,{Horo 1:ufl 3 4Hx fioro 3arBep.4iKeHHs.

3. Vr.nacrz.4oroeip 3 rlepeMoxtueM eiArosiAno lo n.2 cr.32 3arony ne panine uiN uepes 10
Anin g .4Ht onpl4nroAHeHHs noni4or,t:reHHs npo nanrip yKnacrr4 4oronip ra He nisniure rrixc uepe: 20
.unin.
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ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПІВДЕННИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 
імені О.М. МАКАРОВА 

49008, Україна, м.Дніпро, вул. Криворізька, 1 
Телефон: (0562)34-39-04, телефакс: (0562)39-95-00, Е-таі1: шп2@уи2Ьта8Ь.сот 

Код ЄДРПОУ14308368 

на № від 

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ 

на участь у відкритих торгах на закупівлю робіт за кодом ДК 021:2015 - 45453000-7 
Капітальний ремонт і реставрація (Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодом, 
яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53. Коригування.) 

1. Повне найменування Учасника Державне підприємство «Виробниче об'єднання 
Південний машинобудівний завод ім. О.М. 

Макарова» 
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14308368 
3. МФО 305299 
4. ІПН 143083604024 
5. Свідоцтво платника ПДВ 40374570 
6. Банківські реквізити р/р 26003050011856 в АТ «ПриватБанк» м.Дніпро 
7. Поштова та юридична адреса 49047, м.Дніпро вул. Криворізька, 1 
8. Телефон, факс, е-шаіі 0562344571 ;0563716050(факс) 

зтк409@£таі1.сот 
9. ПІБ особи, яка уповноважена вести 
переговори щодо укладання договору. 

Шевченко Валерій Георгійович 

Ми, Державне підприємство «Виробниче об'єднання Південний 
машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» надаємо свою пропозицію для підписання 
договору будівельного підряду за результатами аукціону на закупівлю робіт з 
реконструкції спортивної споруди зі штучним льодом, яка розташована за адресою: м. 
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53, згідно з технічними вимогами тендерної 
документації Замовника торгів. Вивчивши тендерну документацію, ми, уповноважені на 
підписання Договору будівельного підряду, маємо можливість та погоджуємося виконати 
вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції, за наступною 
ціною: 55 709 858,81 грн.(п'ятдесят п'ять мільйонів сімсот дев'ять тисяч вісімсот 
п 'ятдесят вісім грн. 81 коп. ). з ПДВ відповідно до розрахунку(ів) кошторису(ів)) ціни 
тендерної пропозиції. 

1. Ми зазначаємо, що, відповідно до вимог чинного законодавства України, маємо 
право нездійснення господарської діяльності, передбаченої цією закупівлею, маємо всі 

вимоги до обов'язкової наявності яких містяться в законодавстві 

\\ 

ро: 
ося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дати 

х'пропозицій. * 

> / 

Ї / ' 7 ^У^РАІУ^-



3. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні 
пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у 
прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 

4. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у 
разі наявності обставин для цього згідно із Законом. 

5. Ми беремо на себе зобов'язання укласти Договір будівельного підряду не пізніше 
ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір відповідно до вимог 
тендерної документації та не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі 
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір. 

6. Ми погоджуємося надати у строк, що не перевищує п'ять днів з дати 
оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти 
договір, документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених ст. 17 Закону та 
інші документи, надання яких переможцем передбачене тендерною документацією. 

7. Строки виконання робіт: Підрядник приступає до виконання робіт за Договором 
протягом 10 (десяти) календарних днів з дня підписання цього Договору і повинен 
виконати до 31.12.2021 р. 

7. Зазначеним нижче підписом ми підтвещи^рйшїїовну, безумовну і беззаперечну 
згоду з усіма умовами проведення 11 ро і ; ч \ в и з начеі і и м и в тендерній 
документації. 

Директор БМК №409 
ДП «ВО ПМЗ ім.О.М Макарова» 

Дата 7 ОС. 

В.Г. Шевченко 



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.0) укр. 

Замовник КП "МТО"ДМР 

Генідрядник ДП "ВО ПМЗ ім. О.Макарова" 

-і оз_діцщ 

ДОГОВІРНА ЦІНА 

на Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодом, яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна 
Заводська, 53. Коригування, що здійснюється в 2019 році 

Вид договірної ціни: тверда. 

Визначена згідно з ДОТУ Б Д. 1.1 -1 -2013 

Складена в поточних цінах станом на 18 червня 2019 р. 

№ 
п/п Обгрунтування Найменування витрат 

Вартість, тис, грн. 

всього 
утому числі: 

будівельних 
робіт 

ІНШИХ 
витрат 

1 

2 
З 

Розрахунок N1 
Розрахунок N2 
Розрахунок N3 
Розрахунок N4 
Розрахунок N5 

Розрахунок N6 

Розра 

Розділ І. Будівельні роботи 
Прямі витрати, 
в тому числі 

Заробітна плата 
Вартість матеріальних ресурсів 
Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів 
Загальновиробничі витрати 
Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і 
споруд 
в т.ч. зворотні суми 
Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на 
обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) 
ошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги 

що плануються до виконання у літній період) 
путні витрати 

34431,56502 

5885,93985 
27878,61009 

667,01508 
2046,68328 

34431,56502 

5885,93985 
27878,61009 

667,01508 
2046,68328 

36478,2483 
1142,90931 

36478,2483 
1142,90931 



2 Програмний комплекс АВК- 5 (3.4.0) укр. - 2 - 103_ДЦ_ДЦ 
1 2 3 4 5 6 
8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій 114,39853 - 114,39853 
9 Розрахунок N11 Кошти на покриття ризику 0,39 0,39 -

10 Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами - - -

Разом (пп. 1-10) 37735,94614 37621,54761 114,39853 
11 Розрахунок N13 Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані - - -

складовими вартості будівництва (без ПДВ) 
Разом по Розділу І 37735,94614 37621,54761 114,39853 

12 Податок на додану вартість 7350,8426 - 7350,8426 
Всього по Розділу І 45086,78874 37621,54761 7465,24113 

Розділ II. Устаткування 
13 Розрахунок N14 Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням 8852,55839 

Разом по Розділу II 8852,55839 
14 Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням 1770,51168 - 1770,51168 

Всього по Розділу II 10623,07007 
Всього договірна ціна (р.І + р.ІІ) 55709,85881 


