
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-07-30-001019-b 
 

Найменування замовника: Відокремлений підрозділ всеукраїнської громадської 
організації "Федерація хокею України" в м. Києві 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 41509245 

Місцезнаходження замовника: Йорданська, 4г, м. Київ, м. Київ, 04211, Україна 

Вид предмета закупівлі: Послуги  

Назва предмета закупівлі: Послуги льодового майданчика та прилеглих приміщень 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:92620000-3: Послуги, пов’язані зі спортом 

Назва номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі 

Код згідно з Єдиним 
закупівельним 
словником, що 
найбільше відповідає 
назві номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі 

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 

Послуги льодового 
майданчика та прилеглих 
приміщень для 
проведення навчально-
тренувальних зборів 

ДК 021:2015: 92620000-3 
— Послуги, пов’язані зі 
спортом  

28 Година  Відповідно до 
документації, 
Україна  

до 31 грудня 
2021  

Послуги льодового 
майданчика та прилеглих 
приміщень для 
проведення спортивних 
змагань та масових 
заходів 

ДК 021:2015: 92620000-3 
— Послуги, пов’язані зі 
спортом  

259 Година  Відповідно до 
документації, 
Україна  

до 31 грудня 
2021  

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

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

Надання послуг   Пiсляоплата  15  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 "ЛЬОДОВА АРЕНА НА 
ВДНГ"  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 1 037 610,00 UAH з ПДВ 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   1037750 UAH  

 







 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛЬОДОВА АРЕНА НА ВДНГ» 
 

03127, м. Київ, проспект Академіка Глушкова, буд. 1 

код ЄДРПОУ 43422234 

р/р UA933052990000026001046209975  в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м.Київ  

 

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ 

 

 Ми, Товариство з обмеженою відповідальністью «ЛЬОДОВА АРЕНА НА ВДНГ», надаємо свою 

тендерну пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю: Послуги льодового майданчика та 

прилеглих приміщень, код 92620000-3 - Послуги, пов’язані зі спортом  за  ДК 021:2015 

«Єдиний закупівельний словник») згідно із технічними та іншими вимогами Замовника торгів. 

Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги на виконання зазначеного вище, ми, 

уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги 

Замовника та Договору на умовах  цієї тендерної пропозиції за наступними цінами: 

 

№ Найменування Послуги К-ть 

(год.) 

Ціна за од.  з 

ПДВ (грн.) 

Вартість з ПДВ 

(грн.) 

1. Послуги льодового майданчика 

та прилеглих приміщень для 

проведення навчально-

тренувальних зборів 

28 3 295,00 92 260,00 

2. Послуги льодового майданчика 

та прилеглих приміщень для 

проведення спортивних змагань 

та масових заходів 

259 3 650,00 945 350,00 

Всього з ПДВ : 1 037 610,00 

Сума прописом : Один мiльйон тридцять сiм тисяч шiстсот десять гривень 00 копiйок 

 

Сума:  1 037 610,00 грн. (Один мiльйон тридцять сiм тисяч шiстсот десять гривень 00 копiйок), 

в тому числі ПДВ 20% 172 935,00 грн. (Сто сімдесят дві тисячі дев’ятсот тридцять п’ять гривень 

00 коп.) 

 

Пропозиція  надається стосовно повного обсягу предмета закупівлі. 

 

  

 

Директор  ___________________ Вероніка В’ячеславівна Фам 


