


             

 
 ТОВ ФІРМА ШОУ-СВІТЛА «ФЕЄРІЯ»,  код ЄДРПОУ 20060793,  Україна, 01103, м. Київ,  вул. Кіквідзе, 18-А. 

 

 

ДОДАТОК 4 

 

Вих. № 180405-3 від 05 квітня 2018р. 

 

 

 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ* 

 

 Ми, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА ШОУ-СВІТЛА «ФЕЄРІЯ», 

надаємо свою Комерційну пропозицію на закупівлю    

 «Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій (Оренда сцени - подіума) 

(код ДК 021:2015 – 98110000-7)», згідно з вимогами Замовника торгів. 

 

Специфікація: 

 

№ 

п/п 

Найменування послуги  Одиниця 

виміру  

Кількість Ціна  за 

одиницю без 

ПДВ (грн.)* 

Сума без 

ПДВ 

(грн.)* 

1 Оренда сцени – подіума:                          

 Подіум 12,42х6,21м, Н=1,7м, з перилами, 

декорований 

шт. 1 38 500,00 

 

38 500,00 

 

 Конструкція з ферм PROLYTE Н40V, 

габаритом 3х Н=2,4м 

шт 1 10 220,00 

 

10 220,00 

 

 Подіум, зібраний з елементів Layher, 

розміром 1,035х4,14м, Н=0,6м.  

шт. 2 2 100,00 

 

4 200,00 

 

 Подіум для розміщення пультів керування 

2,07х4,14м, Н=0,5м 

шт 1 4 200,00 

 

4 200,00 

 

 

Ціна Послуги складає: 57 120 грн.00 коп. (П’ятдесят сім тисяч сто двадцять грн. 00 коп.) без ПДВ. 

 

Ціна Послуги складає: 68 544 грн.00 коп. (Шістдесят вісім тисяч п‘ятсот сорок чотири грн. 00 коп) з ПДВ, 

в тому числі ПДВ 20% 11 424 грн. 00 коп.** 

 

Примітки: 

* Ціна та сума мають бути відмінними від 0,00 грн., після коми повинно бути не більше двох знаків. 

** Заповнюється Учасниками – платниками ПДВ. 

 

 
 

 

Генеральний директор  

ТОВ ФІРМА ШОУ-СВІТЛА «ФЕЄРІЯ»                                               Дрік М.П. 

 



             

 
 ТОВ ФІРМА ШОУ-СВІТЛА «ФЕЄРІЯ», код ЄДРПОУ 20060793, Україна, 01103, м. Київ,  вул. Кіквідзе, 18-А. 

 

 

ДОДАТОК 3 

Вих. № 180405-2 від 05 квітня 2018р. 

 

 

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ  (ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА)* 

 

Ми, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА ШОУ-СВІТЛА «ФЕЄРІЯ»,  

надаємо свою тендерну пропозицію (технічну частину)   

на закупівлю «Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій (Оренда сцени - 

подіума) (код ДК 021:2015 – 98110000-7)», згідно з вимогами Замовника. 

 
До прийняття рішення про переможця, Ваша тендерна документація разом з нашою пропозицією (за 

умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору про закупівлю між нами. Якщо 

Вами буде прийнято рішення про переможця, ми візьмемо на себе зобов’язання укласти договір про 

закупівлю на умовах, зазначених в Документації, та виконати всі умови, передбачені договором. 

Ми підтверджуємо виконання всіх вимог до предмету закупівлі, зазначених Додатку 1 тендерної 

документації та погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90-ти календарних днів з дати 

розкриття тендерних пропозицій (дати проведення аукціону).   

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

Договір із Замовником не раніше ніж через 2 робочих дні з дати оприлюднення на веб-порталі 

Уповноваженого органу рішення про переможця та не пізніше ніж через 5 робочих днів з дня 

прийняття рішення про переможця відповідно до вимог тендерної документації (в тому числі проекту 

договору)  та нашої тендерної пропозиції. 

Специфікація 

 

№ 

п/п 

Вид продукції Одиниця 

виміру та 

кількість  

Інформація про технічні, та якісні 

характеристики 

 

1.  Оренда сцени – подіума  :    

 Подіум 12,42х6,21м, Н=1,7м, з 

перилами, декорований 

 

1шт. Подіум на конструктиві, зібраний з елементів 

Layher, розміром 12,42х6,21м, Н=1,7м. 

Конструктив вмонтовується в систему 

блітчерів, повторюючи їх конфігурацію в 

опорній частині, не порушуючи систему 

сидінь та рівнів. Система перил встановлена 

на бокових сторонах та  забезпечує безпечне 

перебування на подіумі. Покриття  

ламінованою фанерою, що має сертифікат 

відповідності та протоколи випробувань з 

визначення груп горючості Г2, 

димоутворення Д2, займистості B2 та 

поширення полум’я РП1. Матеріали для 

декорації подіуму мають протипожежну 

обробку або виконаний з негорючого 

матеріалу. 

 Конструкція для фонового банеру 1шт. Конструкція з ферм PROLYTE Н40V, 

габаритом 3хН=2,4м., з можливістю 

закріплення фонового банеру. Конструкція 

буде  надійно закріплена з врахуванням 

вимог техніки безпеки.   



 Подіуми для розміщення 

звукопідсилюючого обладнання 

1х4м, Н=0,6м,  

2шт. Подіуми, зібрані з елементів Layher, 

розміром 1,035х4,14м, Н=0,6м. Конструктив 

вмонтовується в систему блітчерів, 

повторюючи їх конфігурацію в опорній 

частині, не порушуючи систему сидінь та 

рівнів. Покриття ламінованою фанерою, що 

має сертифікат відповідності та протоколи 

випробувань з визначення груп горючості Г2, 

димоутворення Д2, займистості B2 та 

поширення полум’я РП1. Матеріали для 

декорації подіуму мають протипожежну 

обробку або виконаний з негорючого 

матеріалу 

 Подіум для розміщення пультів 

керування 2,07х4,14м, Н=0,5м 
1шт. Подіум, зібраний з елементів Layher, 

розміром 2,07х4,14м, Н=0,5м. Покриття  

ламінованою фанерою, що має сертифікат 

відповідності та протоколи випробувань з 

визначення груп горючості Г2, 

димоутворення Д2, займистості B2 та 

поширення полум’я РП1. 

 

 

 
 

Генеральний директор  

ТОВ ФІРМА ШОУ-СВІТЛА «ФЕЄРІЯ»                                               Дрік М.П.  

 


