




ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЛЬОДОВА АРЕНА ВДНГ»

02000, м. Київ, проспект Академіка Глушкова, буд. 1
код ЄДРПОУ 42402479

р/р 26000052655646 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»м.КиївМФО 300711

№ 9
Від 26.04.2019р.

ФОРМА «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ»

Ми, Товариство з обмеженою відповідальністью «ЛЬОДОВА АРЕНА ВДНГ», надаємо свою
пропозицію щодо участі у тендері (торгах) на закупівлю за предметом  Код ДК 0121:2015
СРV –  Код  ДК  0121:2015  СРV –  92600000-7  Послуги  у  сфері  спорту  -  спортивно-
оздоровчі  послуги  льодового  майданчика  та  прилеглих  приміщень  для  проведення
учбово-тренувальної роботи ДЮСШ ХШ «Сокіл-Київ» згідно з технічними та іншими
вимогами Замовника.

Вивчивши  тендерну  документацію  (необхідні  технічні,  якісні  та  кількісні
характеристики до предмета закупівлі, кваліфікаційні критерії та інші вимоги Замовника), на
виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість
та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у тендерній
пропозиції за наступними цінами:

Загальна вартість пропозиції, грн., 1 899 000.00 (Один мiльйон вiсiмсот дев`яносто льйон вiльйон вiсiмсот дев`яносто сiльйон вiсiмсот дев`яносто мсот дев`яносто 
дев`ять тисяч гривень 00 копiльйон вiсiмсот дев`яносто йок) без ПДВ

                                                                (вказати цифрами та прописом)

У ВИПАДКУ КОЛИ УЧАСНИК НЕ Є ПЛАТНИКОМ ПДВ,
ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ ВАРТІСТЬ БЕЗ ПДВ

1. Підписавши дану пропозицію, ми ТОВ «ЛЬОДОВА АРЕНА ВДНГ» погоджуємося
дотримуватися своєї пропозиції протягом 90 календарних днів з дати розкриття тендерних
пропозицій.

2.  Якщо  рішенням  Замовника  пропозиція  ТОВ  «ЛЬОДОВА  АРЕНА  ВДНГ» буде
визнана переможцем тендеру (торгів), ми зобов’язуємося надати повний пакет документів, у
строк, що не перевищує  п’яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого
органу повідомлення про намір  укласти договір,  щодо підтвердження відсутності  підстав
передбачених статтею 17 Закону для Переможця, які зазначені у Додатку № 2 до Тендерної
документації.

3.  Якщо  рішенням  Замовника  пропозиція  ТОВ «ЛЬОДОВА АРЕНА ВДНГ»  буде
визнана переможцем тендеру (торгів), ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником
згідно з Проектом договору про закупівлю  з урахуванням Технічних вимог (Додаток № 6 до
Тендерної документації) протягом строку дії тендерної пропозиції, не пізніше ніж через 20
днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, але не раніше ніж
через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про
намір укласти договір про закупівлю.

Директор товариства 
з обмеженою відповідальністю 
«ЛЬОДОВА АРЕНА ВДНГ»                                                                                А.В. Шолохман
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