
ЗВІТ 
про результати проведення процедури закупівлі 

UA-2020-02-10-001746-b 
Дата формування звіту: 12 березня 2020 

 

1. Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ" 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 35549138 

21. Вид предмета закупівлі: Товари 
 
3. Конкретна назва 
предмета закупівлі 

4. Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі (за 
наявності) 

5. Кількість 
товарів або обсяг 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

6. Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт чи 
надання послуг 

7. Строк 
поставки товарів, 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

Відкритий льодовий 
каток зі штучним 
льодом сезонної 
експлуатації для 
масового катання і 
тренувань  

ДК 021:2015: 
44210000-5 — 
Конструкції та їх 
частини  

1 штуки  93400, Україна, 
Луганська область, м. 
Сєвєродонецьк, вул. 
Маяковського, буд. 28  

до 10 квітня 2020 

 
71. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип оплати Період, 
(днів) Тип днів 

Розмір 
оплати, 

(%) 

Дата 
виставлення 
рахунку  

Після надходження фінансування та на 
підставі рахунку та банківської гарантії 
обслуговуючого банку постачальника.  

Аванс  15  Календарні 30  

Дата 
виставлення 
рахунку  

Після надходження фінансування та на 
підставі рахунку та банківської гарантії 
обслуговуючого банку постачальника.  

Аванс  15  Календарні 30  

Дата 
виставлення 
рахунку  

Після надходження фінансування та на 
підставі рахунку та банківської гарантії 
обслуговуючого банку постачальника.  

Аванс  10  Календарні 30  

Поставка 
товару  

 Пiсляоплата 15  Календарні 10  

 
8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 10 лютого 2020 13:58 

9. Кількість учасників процедури закупівлі: 1  
 
10. Найменування 
учасників процедури 
закупівлі (для 
юридичної особи) або 
прізвище, ім’я, по 
батькові (для фізичної 
особи) 

11. Ціна пропозицій 
учасника до початку 
аукціону (ціна 
пропозиції на 
переговорах у разі 
застосування 
переговорної 
процедури закупівлі) 

12. Ціна 
пропозицій 
учасника після 
закінчення 
аукціону 

13. Інформація про наявність і відповідність 
установленим законодавством вимогам 
документів, що підтверджують відповідність 
учасників кваліфікаційним критеріям згідно 
зі статтею 16 Закону України “Про публічні 
закупівлі”, та наявність/відсутність обставин, 
установлених статтею 17 цього Закону 

ТОВ "ЛДМ ПРОФІ" 5 498 000,00 UAH з 
ПДВ  

5 498 000,00 
UAH з ПДВ  

Не розглядався  

 



14. Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: Відсутня  

15. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про 
закупівлю (у разі якщо в результаті проведення торгів не було укладено 
договір про закупівлю): 

допущення до оцінки менше 
двох тендерних пропозицій 

16. Дата укладення договору про закупівлю: Відсутні  

17. Найменування учасника (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по 
батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір про закупівлю: 

Відсутні  

18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: Відсутні  

19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або 
надання послуг): 

Відсутня  

20. Сума, визначена в договорі про закупівлю: Відсутні  

21. Дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову 
угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі 
за рамковими угодами):  

Відсутня 

22. Ідентифікатор договору:   
 



 
 

ООО «ЛДМ ПРОФИ» 
 

г. Харьков, Украина, ЕГРПОУ 380000431 
 

т. +38 057 781 70 52 
 

сайт: www.ldm.com.ua   e-mail: 
ldmprofi@gmail.com 

 
 
 

До тендерного комітету 

Комунального підприємства 

 «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ1» 

 
Шановні Панове, 

 
Для реалізації проекту установки льодової арени розміром 60х30 в Льодовому 

Палаці м.Сєвєродонецьк, пропонуємо Вам наступний комплект обладнання. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 498 000 (П'ять мільйонів чотириста дев'яносто вісім тисяч) гривень 00 копійок, у тому числі 
ПДВ 20% - 916 333 (Дев'ятсот шістнадцять тисяч триста тридцять три) гривні 33 копійки. 
 
 
Директор М. Черкашин

Наименование Стоимость 
грн.

Трубна система льодового поля з колекторною системою 
розміром 60х30 м. 

977 000.00

Магістралі холодопостачання льодового поля 382 000,00

Гидравлический модуль подачи хладагента на поле катка 412 000,00

Холодильний агрегат чиллер «LDM remastering» 
Потужність охолодження 400 кВт.  
Температура рідини -12 / -9 С 
Фреон R407с.  
Ступінчасте регулювання потужності 

1 790 000,00

Борт хокейний Б \ У виробництва Чехія із захисним склінням. 1 434 000,00

Гумове покриття для пересування на ковзанах 260 
м2. 

206 000,00

Верстат для заточування ковзанів СЗК-1 42 000,00

Етиленгліколь 40% 15 м3. 255 000,00

ИТОГО: 5 498 000,00

Включно ПДВ 20% 916 333,33


