


 

 
 

ТОВ «СПОРТ МАРКЕТИНГ ГРУП» 

Smg 
SPORT MARKETING GROUP 

  04070 м. Київ,  
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ФОРМА  ПРОПОЗИЦІЇ 
ТОВ «СПОРТ МАРКЕТИНГ ГРУП», надає свою пропозицію щодо участі у закупівлі Біла фарба для льоду 
(матеріал Jet Ice Super white 3000), розфасовка по 20 кг. 

              (назва предмету закупівлі) 

Відомості про підприємство 

Товариство з обмеженою відповідальністю «СПОРТ МАРКЕТИНГ 
ГРУП» 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39884941 
Реквізити 04070 м. Київ, вул. Борисоглібська, 15-в. 
т. 068 527 20 27 

Вартість пропозиції 
 

Без ПДВ: 73 990.00 грн. (сімдесят три тисячі дев’ятсот дев’яносто 
гривень 00 коп.) 
З ПДВ: 88 788.00 грн. (вісімдесят вісім тисяч сімсот вісімдесят вісім 
гривень 00 коп.) 

Термін поставки товару 14 днів (чотирнадцять робочих днів) 

Відомості про особу (осіб), 
які уповноважені 
представляти інтереси 
Учасника 

Директор Шляхова Ольга Василівна, телефон +068 5272027 

 
ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ  

 

№ 
з/п Найменування  

Кіль- 
кість, 
шт. 

Ціна за 
одиницю 

товару без 
ПДВ 
(грн.) 

Ціна за 
одиницю 
товару з 

ПДВ 
(грн.) 

Технічні вимоги до 
товару 

Технічні 
характеристики 

товару, який 
пропонується 

Учасником 

1. 

Біла фарба 
Jet Ice Super 
white 3000, 
вага 20 кг 
 

8 

9 248.75 11 098.50 Яскраво інтенсивна 
біла фарба для льоду, 

на основі оксиду 
металу, що забезпечує 
відображення світла і 

інтенсивний білий 
колір. 

Яскраво інтенсивна 
біла фарба для льоду, 

на основі оксиду 
металу, що забезпечує 
відображення світла і 

інтенсивний білий 
колір. 

      
Всього:   73 990.00   
ПДВ:   14 798.00   
Всього з ПДВ:   88 788.00   

Примітка:  
Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування та інші 
витрати, сплату податків і зборів тощо. 
Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів поставки товару, що 
закуповується, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити державне підприємство товарами відповідної 
якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки. 
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не 
обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 
Разом з цією пропозицією (сканована копія в форматі pdf) ми надаємо документи, передбачені пунктом 4 
Оголошення (Умови до Учасників, а також спосіб їх підтвердження) цієї Документації (скановані копії в 
форматі pdf), на підтвердження заявлених вимог, а саме: 

- пропозицію з описом товару та його характеристиками; 
- заключення лабораторної експертизи щодо конкретної партії Товару;   
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- копія Статуту, або інший установчий документ завірений учасником; 
- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, завіреної 

уповноваженою особою та печаткою учасника; 
- копія довідки про включення  до ЄДРПОУ (для юридичних осіб); 
- копія витягу з Реєстру платників ПДВ (якщо учасник є платником ПДВ), завірену уповноваженою 

особою та печаткою учасника; 
- копія довіреності (доручення) на підписання документів пропозиції та укладення договору. 

 
 
 
 
 
 
                 Директор_______________/Шляхова О.В./ 

 





 

 
 

ТОВ «СПОРТ МАРКЕТИНГ ГРУП» 

Smg 
SPORT MARKETING GROUP 

  04070 м. Київ,  
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ФОРМА  ПРОПОЗИЦІЇ 
ТОВ «СПОРТ МАРКЕТИНГ ГРУП», надає свою пропозицію щодо участі у закупівлі Комплект для розмітки 
хокейної площадки.              (назва предмету закупівлі) 

Відомості про підприємство 

Товариство з обмеженою відповідальністю «СПОРТ МАРКЕТИНГ 
ГРУП» 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39884941 
Реквізити 04070 м. Київ, вул. Борисоглібська, 15-в. 
т. 068 527 20 27 

Вартість пропозиції 
 

Без ПДВ: 12 915.00 грн. (дванадцять тисяч дев`ятсот п’ятнадцять 
гривень 00 коп.) 
З ПДВ: 15 498.00 грн. (п’ятнадцять тисяч чотириста дев’яносто вісім 
гривень 00 коп.) 

Термін поставки товару 14 днів (чотирнадцять робочих днів) 

Відомості про особу (осіб), 
які уповноважені 
представляти інтереси 
Учасника 

Директор Шляхова Ольга Василівна, телефон +068 5272027 

 
ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ  

 

№ 
з/п Найменування  

Кіль- 
кість, 
шт. 

Ціна за 
одиницю 
товару 

без ПДВ 
(грн.) 

Ціна за 
одиницю 
товару з 

ПДВ 
(грн.) 

Техніч
ні 

вимоги 
до 

товару 

Технічні характеристики товару, 
який пропонується Учасником 

1. 

Комплект 
для розмітки 
хокейної 
площадки 

1 

12 915.00 12 915.00  Паперова розмітка для хокейного поля 
призначена для одноразового використання. 
Комплект включає в себе: 
- прямі та радіальні лінії, 
- зони воріт, 
- кола на точках вкидання. 

Колір Розмір Кіл-
сть 

Червоний 300 mm x 31 m (12" x 102") 1 x 2 

Синій 300 mm x 31 m (12" x 102") 2 x 2 

Червоний 50 mm x 31 m (2" x 102") 7 x 2 

Синій 50 mm x 31 m (2" x 102") 1 x 2 

Синій 300 mm x Ø (12") 1 x 2 

Червоний 600 mm x Ø (24") 8 x 2 

Блакитний 4 x 10 m (зона воріт) 2 
 

Всього:   12 915.00   
ПДВ:   2 583.00   
Всього з ПДВ:   15 498.00   

Примітка:  
Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування та інші 
витрати, сплату податків і зборів тощо. 
Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів поставки товару, що 
закуповується, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити державне підприємство товарами відповідної 
якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки. 
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не 
обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 
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Разом з цією пропозицією (сканована копія в форматі pdf) ми надаємо документи, передбачені пунктом 4 
Оголошення (Умови до Учасників, а також спосіб їх підтвердження) цієї Документації (скановані копії в 
форматі pdf), на підтвердження заявлених вимог, а саме 

- пропозицію з описом товару та його характеристиками; 
- копія Статуту, або інший установчий документ завірений учасником; 
- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, завіреної  

уповноваженою особою та печаткою учасника; 
- копія довідки про включення  до ЄДРПОУ (для юридичних осіб); 
- копія витягу з Реєстру платників ПДВ (якщо учасник є платником ПДВ), завірену уповноваженою 

особою та печаткою учасника; 
- копія довіреності (доручення) на підписання документів пропозиції та укладення договору. 

 
 
 
 
 
 
                 Директор_______________/Шляхова О.В./ 
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  ПРОПОЗИЦІЯ 

ТОВ «СПОРТ МАРКЕТИНГ ГРУП», надає свою пропозицію щодо участі у закупівлі Хокейна сітка для воріт.              
(назва предмету закупівлі) 

Відомості про підприємство 

Товариство з обмеженою відповідальністю «СПОРТ МАРКЕТИНГ 
ГРУП» 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39884941 
Реквізити 04070 м. Київ, вул. Борисоглібська, 15-в. 
т. 068 527 20 27 

Вартість пропозиції 
 

Без ПДВ: 12 750.00 грн. (дванадцять тисяч сімсот п’ятдесят гривень 
00 коп.) 
З ПДВ: 15 300.00 грн. (п’ятнадцять тисяч триста гривень 00 коп.) 

Термін поставки товару 14 днів (чотирнадцять робочих днів) 

Відомості про особу (осіб), 
які уповноважені 
представляти інтереси 
Учасника 

Директор Шляхова Ольга Василівна, телефон +068 5272027 

 
ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ  

 

№ 
з/п Найменування  

Кіль- 
кість, 
шт. 

Ціна за 
одиницю 
товару 

без ПДВ 
(грн.) 

Ціна за 
одиницю 
товару з 

ПДВ 
(грн.) 

Техніч
ні 

вимоги 
до 

товару 

Технічні характеристики товару, 
який пропонується Учасником 

1. 

Комплект 
для розмітки 
хокейної 
площадки 

1 
компл
ект (2 
шт.) 

12 750.00 12 750.00  Згідно регламенту міжнародної 
федераціі хокею для проведення 
міжнародних змагань. 
Сітка поліефірна , товщина – 4мм; 
комірка (око) -40 мм;  
ширина – 1,93 м;  
висота – 1,22 м;  
верхня глибина – 0,5 м;  
нижня глибина – 1 м;  
15 м біла мотузка для кріплення. 

Всього:   12 750.00   
ПДВ:   2 550.00   
Всього з ПДВ:   15 300.00   

Примітка:  
Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування та інші 
витрати, сплату податків і зборів тощо. 
Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів поставки товару, що 
закуповується, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити державне підприємство товарами відповідної 
якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки. 
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не 
обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 
Разом з цією пропозицією (сканована копія в форматі pdf) ми надаємо документи, передбачені пунктом 4 
Оголошення (Умови до Учасників, а також спосіб їх підтвердження) цієї Документації (скановані копії в 
форматі pdf), на підтвердження заявлених вимог, а саме: 
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- пропозицію з описом товару та його характеристиками; 
- копія Статуту, або інший установчий документ завірений учасником; 
- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, завіреної  

уповноваженою особою та печаткою учасника; 
- копія довідки про включення  до ЄДРПОУ (для юридичних осіб); 
- копія витягу з Реєстру платників ПДВ (якщо учасник є платником ПДВ), завірену уповноваженою 

особою та печаткою учасника; 
- копія довіреності (доручення) на підписання документів пропозиції та укладення договору. 

 
 
 
 
 
 
                 Директор_______________/Шляхова О.В./ 
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