
 
ПРОПОЗИЦІЯ  

на участь в торгах на закупівлю 
код ДКП 016:2010:  93.11.1 Послуги, пов’язані з використанням  спортивних споруд (за кодом CPV за 

ДК 021:2015 код 92600000-7  Послуги у сфері спорту: спортивно-оздоровчі послуги льодового 
поля та прилеглих приміщень) 

Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо свою пропозицію 
конкурсних торгів: 
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дивосвіт-Плюс”. 
2. м. Київ 04211, вул. Лайоша Гавро 4-Г (юридична та фактична адреса). 
3. Телефон/факс (044)464-49-29. 
4. Директор – Тимофєєв Сергій Олександрович 
5. Код ЄДРПОУ 31486347.  
6. Форма власності та юридичний статус - приватна власність, юридична особа, дата утворення 
05.06.2001р., місце реєстрації – м.Київ, Оболонський район, 04211, вул. Лайоша Гавро 4-Г. 
7. Вартість пропозиції з ПДВ, грн. – 657 000,00 грн. (Шістсот п׳ятдесять сім тисяч грн., 00 коп. з 

ПДВ). 

Назва предмета закупівлі Одиниця 

виміру 

Кількість Ціна за одиницю Загальна вартість з 

ПДВ, грн. 

д ДКП 016:2010:  93.11.1 
Послуги, пов’язані з 
використанням  

спортивних споруд (за 
кодом CPV за ДК 

021:2015 код 92600000-7  
Послуги у сфері спорту: 
спортивно-оздоровчі 

послуги льодового поля та 
прилеглих приміщень) 

 

Годин 300 2190,00 грн 657 000,00грн. 

1. До кваліфікації нашої пропозиції. Ваша тендерна документація разом з нашою пропозицією 
(за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо 
наша пропозиція буде кваліфікована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, 
передбачені Договором. 
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня 
дати розкриття тендерних пропозицій. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути 
кваліфікована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну. 
3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з 
умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-
якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 
4. Якщо наша пропозиція буде кваліфікована, ми зобов’язуємося підписати договір із 
Замовником не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого 
органу повідомлення про намір укласти договір, але не пізніше ніж через 20 днів з дня 
кваліфікації пропозиції. 
5. Ми погоджуємося із істотними (основними умовами), які обов’язково будуть включені до 
договору про закупівлю, передбачених тендерною документацією. 
     

Директор               Тимофєєв С.О. 
 
                    «29» серпня 2016р. 
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