
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-01-12-003530-a 
 

Найменування замовника: Комунальний заклад БІлоцерківської міської ради "Льодовий 
стадіон" 

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 
територіальної громади 

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 38286313 

Місцезнаходження замовника: Україна, Біла Церква, 09100, Київська область, вулиця 
Молодіжна 36 

Вид предмета закупівлі: Товари  

Узагальнена назва предмета закупівлі: Електрична енергія для забезпечення життєдіяльності 
нежитлового приміщення КЗ БМР "Льодовий стадіон" (ДК 
021:2015 (CPV) : 09310000-5 Електрична енергія) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія 

 

Назва предмета закупівлі Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі і 
частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності) 

Кількість 
товарів або 
обсяг 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

Місце поставки 
товарів або 
місце 
виконання 
робіт чи 
надання послуг 

Строк 
поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

Електрична енергія для 
забезпечення життєдіяльності 
нежитлового приміщення КЗ 
БМР "Льодовий стадіон" (ДК 
021:2015 (CPV) : 09310000-5 
Електрична енергія) Джерело 
фінансування - кошти 
місцевого бюджету 

ДК 021:2015: 09310000-
5 — Електрична енергія 

590910 
Кіловат-
година  

Україна, Біла 
Церква, 09100, 
Київська 
область, 
Молодіжна, 36  

до 31 грудня 
2021  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір оплати, 
(%) 

Поставка 
товару  

Післяоплата згідно акту виконаних 
робіт та або рахунку  

Пiсляоплата 10  Робочі  100  

 

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної 
закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові 
(за наявності) (для фізичної особи): 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР ГАЗ 
РЕСУРС"  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 1 190 000,00 UAH з ПДВ 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет  кошти місцевого бюджету  1300002 UAH  









 

 

Вих. №719/1 від 22.01.2021 р.  

Голові тендерного комітету 

09310000-5 - електрична енергія 
 

 

 

 

 

 

 

Тендерна форма «Пропозиція» 

 

Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю «УКР ГАЗ РЕСУРС», надаємо свою 

пропозицію щодо участі у відкритих торгах на закупівлю товару за кодом ДК 021:2015 – 

09310000-5: Електрична енергія (Електроенергія) відповідно до вимог Тендерної документації 

та додатків до неї.  

Вивчивши тендерну документацію і технічні вимоги, 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 у таблиці: 

 

№ 

з/п 

Найменування товару Одиниця 

виміру 

Кількість Ціна за 

одиницю, 

грн. без 

ПДВ 

Загальна 

ціна, 

грн. 

без ПДВ 

 1. Електрична енергія кВт/год 590 910 1,678 991 666,67 

Всього без ПДВ,грн.  991 666,67 

Податок на додану вартість,(ПДВ) грн.  198 333,33 

Загальна сума з ПДВ*, грн.  1 190 000 

 

Ціна тендерної пропозиції за результатами аукціону становить 991 666,67 грн. без ПДВ, сума 

ПДВ* 198 333,33 грн., загальна ціна тендерної пропозиції складає 1 190 000грн. з ПДВ* 

(зазначити Учасником цифрами). 

 

1. Ціна включає у себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, 

страхування, тариф на передачу, тариф на диспетчерське обслуговування, та інші витрати, сплату 

податків і зборів тощо. 

2. 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 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.  

 

 

 

 
  

Директор ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС»                        В.В. Денисович  
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