
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2020-11-20-008269-c 
 

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДРУЖКІВСЬКА 
ЛЬОДОВА АРЕНА" ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 38475258 

Місцезнаходження замовника: Україна, м.Дружківка, 84205, Донецька область, 
вул.Севастопольська, буд. 5 

Вид предмета закупівлі: Товари  

Узагальнена назва предмета закупівлі: 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 

ДК 021:2015: 09310000-5 — 
Електрична енергія  

1450000 кіловат-
година  

Україна, м.Дружківка, 
84205, Донецька область, 
вул.Севастопольська, буд.5  

до 31 грудня 
2021  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%) 

Поставка товару   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 "КАСТУМ"  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 2 523 000,00 UAH з ПДВ 

Джерело фінансування закупівлі: 
 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)   1497500 UAH  

Місцевий бюджет   2780000 UAH  
 





 

Вих. № 05/12/05 

05.12.2020 року 

 

 
 

6. Тендерна пропозиція подається Учасником  у складі тендерної пропозиції та повинна 

бути складена і заповнена за наведеною нижче формою. 

{фірмовий бланк учасника – у разінаявності} 

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ   

КОМУ: Комунальне підприємство “Дружківська льодова арена” Дружківської міської ради 

Відомості про учасника 

Повна назва(для юридичнихосіб) або прізвище, ім’я та 

по батькові (для фізичнихосіб) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «КАСТУМ» 

Місцезнаходження 

Юридична адреса: м.Львів, проспект 

Чорновола,63 

 

Поштова адреса 
м.Львів, площа Адама Міцкевича,8, 5 

поверх 

Інформація про обслуговуючий(чі) банк(ки) 

(банківськіреквізити) 

 

UA713257960000026037300643226 

назва банку: Львівське обласне 

управління АТ «Ощадбанк» 

МФО 325796 

 

Керівництво(прізвище, ім'я та по батькові, посада, 

контактний телефон) 

Директор  Величко Ігор Васильович 

+380685128382 

Телефон, факс, електронна пошта 
+380685128382 

kast.strum@gmail.com 

Особа (особи), яка(і) уповноважена(і) діяти від імені 

учасника і яка(і) має(ють) право підписувати тендерну 

пропозицію 

ВЕЛИЧКО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ 

ВІДКРИТІ ТОРГИ на закупівлю «UA-2020-11-20-008269-c», код ДК 021:2015:09310000-5: 

Електрична енергія, Вивчивши тендерну документацію на закупівлю «Електричної енергії», код 

ДК 021:2015:09310000-5:,затверджену Протоколом № 2, Рішенням уповноваженої особи 

Комунального підприємства “Дружківська льодова арена” Дружківської міської ради, Від «20» 



листопада 2020 року., ми, Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ "КАСТУМ", (повне 

найменування учасника) 

Приймаємо та погоджуємось з усіма умовами тендерної документації на зазначені вище торги, 

втому числі і з проектом договору про закупівлю, та пропонуємо здійснити закупівлю 

зазначеного в нашій тендерній пропозиції товару на загальну суму: два мільйони вісімсот 

сімдесят одна тисяча грн. нуль коп. 2 871 000,00 грн, (сума, прописом і цифрами), у тому числі 

ПДВ – 478 500,00 грн., відповідно до таблиці цін, що додається. 

Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю "КАСТУМ" підтверджуємо відповідність 

своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним характеристикам до предмета закупівлі, 

технічній специфікації та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в  тендерній 

документації, а також підтверджуємо можливість поставки товару, у відповідності до вимог, 

визначених згідно з умовами тендерної документації. 

Строк постачання товару: з 01.01.2021 по 31.12.2021 року. 

Ми зобов’язуємося у випадку визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір 

укласти з нами договір про закупівлю, поставити товар на умовах, визначених у тендерній 

документації. 

Ми зобов’язуємося у випадку визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір 

укласти з нами договір про закупівлю у строк, зазначений даною тендерною документацією, 

завантажити в Систему в сканованому вигляді документи, що підтверджують відсутність підстав, 

визначених частинами першою (крім пунктів 1 і 7 цієї частини) і другою статті 17 Закону 

України“Про публічніз акупівлі”, та надати документи, що визначені тендерною документацією 

на зазначену вище закупівлю. 

Ми Товариство з обмеженою відповідальністю "КАСТУМ" згодні дотримуватись положень 

цієї тендерної пропозиції протягом 90 днів з дати розкриття тендерних пропозицій (кінцевого 

строку подання тендерних пропозицій). Наша тендерна пропозиція буде залишатися дійсною і 

обов’язковою для нас в будь-який час до закінчення зазначеного строку. 

Ми погоджуємося з умовами, щови можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції та 

розуміємо, щови не обмежені у прийнятті будь-якої іншої тендерної пропозиції з більш вигідними 

для вас умовами. 

Якщо ми будемо визнані переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати 

Договір про закупівлю у строк не ранішеніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі 

Уповноваженого органу повідомлення про намір укластидоговір про закупівлю і не пізнішеніж 

через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір відповідно до вимог тендерної 

документації та нашої тендерної пропозиції та виконати усі умови договору. 

До того часу,поки не буде підписано договір, наша тендерна пропозиція з Вашим 

повідомленням про намір укласти договір будуть означати домовленість між нами про укладання 

договору. 

Датовано: "__05_" грудня 2020_ року 

 _ВЕЛИЧКО І. В. ДИРЕКТОР________ 

 [Підпис]    [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника] 

 



Таблиця ціну часника повинна бути складена і заповнена за наведеноюнижче формою: 

ТАБЛИЦЯ ЦІН 

«Електричнаенергія» 

№ 

з/п 
Найменування товару 

Одиницявимір

у 
Кількість 

Загальнавартість з 

урахуванням усіх 

податків і зборів 

(грн.)* 

1 2 3 4 5 

1 

Електроенергія 2-го класунапругигрупа 

«б» 

(з урахуваннямпослуги з 

передачіелектроенергії) 

кВт*год 

1450000 

2 871 000,00 грн. 

Усього з урахуванням усіх податків і зборів, грн. 2 871 000,00 грн. 

У тому числі ПДВ (20%), грн. 478 500,00 грн. 

 

Датовано: "__05_" грудня 2020 року  

_______________ВЕЛИЧКО І. В. ДИРЕКТОР 

[Підпис]    [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника] 

Загальна вартість електроенергії розраховується включаючи: 

*- орієнтовну ціну за одиницю електричної енергії, що розрахована як середньоарифметичне 

середньозважених цін закупівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» (РДН) в торгових зонах 

України (Об'єднаної енергетичної системи України (ОЕС України) або «Бурштинський острів» в залежності 

від місцезнаходження об’єкту) за попередній  календарний місяць (з першого по останнє число календарного 

місяця) до дати проведення аукціону за процедурою відкритих торгів за інформацією офіційного сайту ДП 

«Оператор Ринку Електроенергії» (за посиланням https://www.oree.com.ua/index.php/control/results_mo), 

(грн/кВт*г, без ПДВ), помножену на орієнтовний обсяг постачання електроенергії в обсязі 1450000кВт*г; 

- прогнозні витрати Постачальника (регульовані та фіксовані платежі, інші платежі тощо);  

- прибуток Постачальника для забезпеченнядіяльності на організованих сегментах ринку (ринку «на 

добу наперед», внутрішньодобового ринку, балансуючому ринку тощо);  

I. - орієнтовну вартість передавання 1450000кВт*г електроенергії за ціною (тарифом) послуг оператора 

системи передачі (ціна регульованих послуг затверджених постановою НКРЕКП від 11.07.2020 № 1329) 

II. - (ПДВ (20 %) 348 333,50 грн. /без ПДВ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                               І.В.Величко 

 

 

https://www.oree.com.ua/index.php/control/results_mo

