
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-07-13-005438-a 
 

Найменування замовника: ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА З ХОКЕЮ 
"СОКІЛ" 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 43197718 

Місцезнаходження замовника: 04119, Україна, м. Київ, м. Київ, вулиця Юрія Іллєнка 
(Мельникова), будинок 46 

Вид предмета закупівлі: Послуги  

Назва предмета закупівлі: Послуги льодового майданчика та прилеглих приміщень (ДК 
021:2015 "Єдиний закупівельний словник" 92620000-3 Послуги 
пов'язані зі спортом) 

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 (ДК 021:2015 
"Єдиний закупівельний 
словник" 92620000-3 
Послуги пов'язані зі 
спортом) 

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

290 Година  , Україна, , 
Відповідно до 
документації,  

від 02 серпня 
2021  
до 30 вересня 
2021  

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, (%) 

Iнша 
подія  

Оплата на підставі підписаного Акту здачі-
прийому наданих послуг  

Пiсляоплата 30  Робочі  100  

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

ТОВ "Спортивний клуб "Олімп"  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 1 058 500,00 UAH  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   1058500 UAH  



B14KOI-IABT.II4IZ OPT.AH KHiBCbKOi MICbKOi PAAI4 (KI4iBCbKA MICbKA AEP ABHA AAMIHICI.PAITI,)

AE|TAPTAMEHT MOJIOAI TA CllOPTy

,,\vIT flrI 0 -to HAIIb I(A C rI O pTI4IltrA
IIIKOJIA 3 XOK.EIO (COKII>

€:lPIlOY ,lf,l977ltl, ov,r. [Opin l,r,rcuxa (Me"tsrrurioea)..16, u. Kuiu. Yrtpaiua,
0{ I I 9.re.n,,+38 (067) 5040077, e-rna il : d us h.sol<i l(a-lgma i l.cont

TIPOTOKOI
KOMITETI/ 3 KOHKYPCHUX TOP|IB 3AMOBHI,IKA
rlpo Blr3rraqerrHs nepeMo?r(uq ra lraMip yKJracrlt Aot-oBip

N: 03-08/01 eia 03 cepuut 202l p.

llpucyrui:

forosa reHAepHoro rouirery
3acryuuuK roJroBH reHAepr{oro KoMiTery
Cexperap reHAepHoro xouirery

Biacyrui:

9resu reHAepHoro rouire:ry:
3ogoscrrufi B.E.
Maproncsxuir A.A,

r{ra6ipen B.B.
IllaQapeuxo JLM.
Ilep6ax B.C.

3aciAaun, upaBoMorlHe, rlpl4cyrH, 6inrura r<irtrricrr .{reHis reHAepr{oro xouirery'
AIOCIX 3 xoKero (COKIII)).

roPflAoK {EHHufr:
1. llpo Br43HaqeHH.s repeMoxqr rporleAypr4 ni4xpurzx roprin ro npeAMery

saxyniui (UA-2021-07-13-005438-a) <<floc.nyru JrboAoBoro MafiAaHqrKa la
rlplrJrerJrrrx npurvriqeur flK 021:2015 <€Aunnfi sarcynine.nsslrfi cJroBHr{K>> 92620000-
3 llocryru uos'qgaui :i cuoproMr) ,a upufrurrrr piureunf, rpo uauip yKnacrr.r Tloloeip
rpo 3aKyrierlo.

IIIoao rrrraHHrr 1 noprgxy AeHHoro cJryxaJrrr:
IIIaQapeurca Jl.M., Il{ep6arca B.C.
[onoei4aui noui4oularu, u1o sriAHo 3 rr. 18 q. 1cr. l3axony YxpaiHu <llpo

ny6,riurri :axyninni> (aari flo, reKcry rlboro [poroKony <3axou>), rrepeMoxrteM
rpolleAyprz saxyuieni e yuacHI,IK, reHAepHa rrporo3r.rqis sxoro eiArosilae sciNa xptrepirvr
Ta yMoBaM, IIIo BI,I3HarreHi y ren4epnifi AoKyMeHTarIii, i Bu3Ha:aa nafi6ilrru exonorui.iHo
ezri4uoto, ra qKoMy 3aMoBHzx uoei4oMzB npo narraip yKnacrr,t 4oroaip rpo 3aKynie.rrrc.



3ri4no : u. 15 cr. 29 3exony 3a pe3ynbraraMu po3rnf,Ay ra oqinxu reuTlepnoi
Irpono3l,Iqii/npouosrzqii 3aMoBr.rr4K Br43Harrae nepeMoxrrfl rporleAypt4 :aryninni 'L'a

npufivlae piureuna upo navrip yx:nacru 4oronip rpo 3aKynisrro sriAHo 3 rlr.rM 3axouou.
3rilno s q. I cr. 33 3axony piruennx upo navrip yKnacru 4oronip npo 3ar(ynisrro

npufiuaemcx 3aMoBHLIKoM y AeHb Br{3HarreHH.s yqacHr,rKa lepeMoxueM [po[eAypr.r
:axyninni/cupoqenoi saryninni. llporrrona oAHoro [Hfl 3 Aarr4 yxBaneHH, raKolo
piuteuur 3aMoBHI4K orlpl4nroAHroe B eneKTpoHHifi cucreui :aryuiBeJrb noaiAoNureHru rpo
navrip yKnacrr.r 4oronip npo 3arriyuisrro. floni4olaneHHf, npo uarvrip yKnacrra 4oronip lpo
saryninnro rIoBrIHHo uicrurv iH,Qoprvraqiro tepe46aveny ,r.2 cr.33 3axoHy.

3riaHo : .I. 6 cr'. 33 3auon,sur yKJraAae 4oronip rpo 3aKynisrro 3 yr{acHrxou, rrcur.i

avzHa:owit repeMoxueM rrpoqeAypr4 :axyninni, nporqroM crpoKy lii fioro npono3r{qii, rre

nisHiure uix uepes 20 auis 3 AH-tr upufiurrra pirueunfl rpo nauip yKnacrr4 4oroeip rrpo
:axyniurc siAnosiAuo Ao BI,II{or reHAepHoi 4oxylaenraqii Ta reHAepuoi nponosartii
nepeMoxqr rpoqeAypul saryuirani. Y szua4xy o6rpyHroBaHoi ueo6xilsocri crpoK llru
yKnaraHHq AoroBop)'Moxe 6yrn rpoAoBxeuuir ao 60 lnie.

3riruro z s,. 7 cr. 33 y pali ni4rraoau repeMoxqq rpoqe Aypvt saxynieni/cuporqeuoi
:axyuinni sil rilullcaHH.f, AorrcBopy rpo 3aKyrisrro eiAuoniAHo Ao Br4Mor reu2lepnoi
AoKyMeHTaqii/oronouleHH.q np,o [poBeAeHH.rr cupoqeuoi :aryuinni, HeyKJraAeHr{,

AoroBopy rrpo 3aKyuis[o 3 BI,rHkt yr{acHuKa a6o ueuaAaHHq 3aMoBHrzKy li4nacaHoro
AoroBopy y crpoK, Bu3HaqeHuit uwtvt 3axouou, a6o ueua4:aHHt, [epeMoxrreM npoue/{ypr,r
saxynieni AoKyMeHTie, tqo ui4rnepAxyrorb ni4cyrnicrr ni4craB, ycraHoBJreHr4x cra'n'ero
17 I{boro 3arouy, 3aMoBHI4K ni4xzr.ae reHAepHy rrpono3r,rqiro/npouo:r.ruiro raKolo
yqacHuKa, BI43Har{ae nepeMoxuq npoqeAypr{ sar<yuinni/cnporqeuoi saxyuieli cepe4 lzx
yvacuuriB, crpoK Aii renAepnoi rpono3r4rlii srux qe He Mr4HyB, ra upufiuae pirueuu, rrpo
narr,rip yKnacrl4 4oroaip [po 3aKyuisrlo y nopflAKy ra Ha yMoBax, Br43HaqeHux uiero
CTATTEIO.

TaxoN :ri4uo :l u. 1 cr. l0 3arony 3auonnr4K caMocrifiuo ra 6esonJrarHo r{epe3

aBTopI,I3osaHi erexrpouni rnraitgaruuuKr4 orrpr4nroAHlo€ B eneKTpouuifi cucreui ':arcyrrirelrs
y noprAKy, BcraHoBJIeHoMy YIrosHonaxeHr{M opraHoM Ta ur,rM 3axouou, in$oprr,rarriro
rlpo 3aKyrliuro, B ToMy.Ilacri: noni4oureHHq upo nauip yKnacrr4 4oronip rpo 3aKynielrrc
- [por-rlroM oAHoro Alafl 3 AH, ttpui,turrrrr. piurennx rtpo Br43HaqeHH, [epeMoxrl,
rporleAypra :axyninni.

BLIPIIIILIJIII:
1. Busua.Iurv nepeMoxlleM rpolleAypr4 ei4xpurux :roprin sriAuo npeAMely

saxyninni (IJA-2021-07-13-0t)5438-a) <<Iloc.nyru JrboAoBoro ruafrAauquxa ra
nprlJrerJrIrx upurvrirqeur ([K 0'.21:2015 <€Annufi sarcynine.nruufr cJroBHr.rK>> 92620000-
3 lloc.nyru [oe'q3aui si cuollroru>>) - ToaapucrBo 3 o6uexesoro ni4nogiAaJrsFric'uo
<Cnoprtrnnuir xtryd (OJIIMIL (xol eAPfIOy 31403339) (,qani - nepeMoxeqr) (aspeca:
Yxpaiua, 03062, u. Kuin, nyn. 9wcur<incrxa, 6ypr.20).

2.llpuiruaru piureHHq npo uarraip yKnacrr4 4oronip rpo 3aKyrisrro sriAHo rpeAMel'y
saxynirni <flocnyna nboAoBoro ruafiAauqr,rKa ra npr4nerJrr4x npunrirqeHb) y xinrxocri 290
roAI4H 3 nepeMoxueM ra Ha4iorarur Ha aApecy [epeMoxrrq nosiAoMJreHHfl upo uavrip
yKnacrl4 4oronip npo 3aKyuinruo. I]iHa reHAepHoi npouoszqii: 1 058 500,00 rpu. (olrau



rr,rinrfioH l'tt4ecxt siciN,I rvcfl.u u'.srcor rpr,rBeHb 00 xonifiox) 6es IIAB. Micqe HaAarrrrfl

rlocnyr: Hr. Kraie , Byn. r{zcrqxincbKa, 6y1,. 20. Crpox HaAaHH.rr nocnyr: s 02 cepnns no 30
BepeceHs 2021 p.

3. flporxroM oAHoro AH, 3 AHq upzfiH.arrs qboro pirueuHr onpr4nroAHvt'tu qepe3

aBTopl,I3osaLtuil eneKTpoHsuit vaitAaHqr{K na Be6-uoprani YuoeHosaxeHoro opt'aHy B

rloprAKy, BcraHoBJIeHoMy YnonHonaxeHr4M opraHoM ra 3axouou, loeiAoMJreHHr rrpo
uauip yKnacrr4 4oronip rpo 3aK\/[isrro.

IOJIOCYBAJILT:

Cxnal rouirely: Ilpi:erzule ra iniqianz Pe:yrrraru
ronocyBaHH,

(<<3a>>, <<flporz>,
<Yrpuuancx>):

foroea reHAepHoro xonailery Ha6ipen B.B. (3A)

3acrynuuK rorroBr.r reHAepHoro
r<ouirery

lllaQapeHxo JI.M. (3,A.)

Cexperap reHAepHoro xoruirery IIJep6ax B.C. (3A)

forosa reHAepHoro xouirery

3acryuuzK roJroBr4 xovrirely (

Z I{I4EIPEB I],R.

Y, IUAOAPEIIKO

Cexperap reHAepHoro xouire:ry
(ci:rperap-Ap)zxap) IIEPBAK B.C.

JI.M.



а р е н а 

ТОВ “СПОРТИВНИЙ КЛУБ  “ОЛІМП” 

вул.Чистяківська, 20 Київ   03062  Україна 

www.atek-sport.in.ua office@atek-sport.in.ua 

044 5021807  

 

 

 

 

28 липня 2021 року 

 

 

 

 

Додаток № 1 

 

 

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ 

 
Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю «Спортивний клуб «Олімп», надаємо свою пропозицію 

щодо участі у торгах на закупівлю послуг згідно предмету закупівлі: «Послуги льодового майданчика та 

прилеглих приміщень (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 92620000-3 Послуги пов'язані зі 

спортом)», згідно з 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, зазначених у тендерній документації за наступними цінами:   

 

№ Місяць Кількість 

годин в 

місяць 

Ціна за 

1 год., 

грн. 

Загальна сума, 

грн. без ПДВ  

Загальна сума, 

грн.  

 Серпень 227 3650 828 550 828 550 

 Вересень 63 3650 229 950 229 950 

Всього:  1 058 500 

 

Загальна вартість пропозиції (словами без  ПДВ) :один мільйон п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот. 

 
1. До акцепту нашої пропозиції, Ваша тендерна документація разом з нашою пропозицією (за умови її 

відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде 

акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором. 

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дати розкриття 

тендерних пропозицій. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-

який час до закінчення зазначеного терміну. 

3. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не 

пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, але не раніше 

ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір 

укласти договір про закупівлю.  

 

 

З повагою,  

  

  

   Директор                                                                          Д.О. Смулянський 

 

 

http://www.atek-sport.in.ua/
mailto:office@atek-sport.in.ua


ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-07-13-005448-a 
 

Найменування замовника: ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА З ХОКЕЮ 
"СОКІЛ" 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 43197718 

Місцезнаходження замовника: 04119, Україна, м. Київ, м. Київ, вулиця Юрія Іллєнка 
(Мельникова), будинок 46 

Вид предмета закупівлі: Послуги  

Назва предмета закупівлі: Послуги льодового майданчика та прилеглих приміщень (ДК 
021:2015 "Єдиний закупівельний словник" 92620000-3 Послуги 
пов'язані зі спортом) 

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 (ДК 021:2015 
"Єдиний закупівельний 
словник" 92620000-3 
Послуги пов'язані зі 
спортом) 

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

144 Година  , Україна, , 
Відповідно до 
документації,  

від 02 серпня 
2021  
до 30 вересня 
2021  

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, (%) 

Iнша 
подія  

Оплата на підставі підписаного Акту здачі-
прийому наданих послуг  

Пiсляоплата 30  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: 525 600,00 UAH з ПДВ 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   525600 UAH  



Bt4 KoHABt{l4f oPrAH KI4iBCbKoi MICbKoi pAAr4 (Kr4iBCbKA MrcbKA AEp ABHA AIMltlrcrpAtU.q)

AEflAPTAMEHT MOJ|OAT TA CfrOPTy

AWT flrI O -rO HAIIbKA C frOPTrrB HA
IIIKOJIA 3 XOKEK) (COKII)>

€Al'nOy 43197718, ey,,r. K)pin l.l.lt:uxa (Mersrrrlroea),.16, m. KrrIa, Yripaiua.

";,.._. 04ll9,re.n.+38 (067)5040077,e-mail:dush.sokil@gmail.com
KVtV

ITPOTOKOI
KOMITETI/ 3 KOHKYPCFIIIX TOP|IB 3AMOBHI,IKA
rrpo Br.r3rraqeHHs flepeMo?Kufl Ta HaMip yKracTr.t AofoB;p

J\t 03-08/02 s,iu 03 cepnu t 2021 p.

llpucyrui:

forosa reHrepHoro KoMiTery
3acrynHuK roJroBr{ reHAepHoro KoMiTery
Cerperap reHAepHoro KoMirery

BiacyrHi:

rfu eHu reHAepHoro ronrirery :

3osoncrxr,rfi B.E.
Mapxoncrxrafi A.A.

rfta6ipen B.B.
lUa$apeuxo JI.M.
Il{ep6ax B.C.

3aciAauru rpaBoMor{He, nprlcyrH;l 6inuua xi.rnr<icru qreHis reHAepHoro xovirery
AIOCU 3 xoKero (COKIJI)

TIOPflAOK IEHHLTfr:
1. IIpo BI43HarteHH.s rrepeMoxllfl nporleAypr4 ni4r<parux roprin rro flpeAMery

:axyuinni (UA'2021-07-13-005448-a) <floc.nyru JrboAoBoro uafiAauqurca 1a
rIplrJrerrlI'fx nplrruiuleHs ([K 021:2015 <<€Aunufi rarcyuieelruufi cJroBHr.rK>> 92620000-
3 lloc.nyru roB'fl3aui si cuoproM) rc rrpuirH.f,Tr.s piruenua npo nanrip yKnacrr.r lor.onip
rrpo 3aKyrrisrro,

IIIoao rrrraHHs I uopnqrcy AeHHoro cJryxaJrr{:
IIIaQapeurca JI.M., Il{ep6axa B.C.
,(ononi4aui noei4ouzlz, Iqo sriAHo 3 rr. 18 .r. 1 cr. I 3axoHy Yrcpaiuu <l Ipo

ny6nivni :axyninrri> (aani ro reKcry uboro rporor(ony <3axou>), repeMox(ev
rpoqeAypu :axyninni e yuacHI4K, reHAepHa rrporro3r{qiq sroro ei4uoei4ae aciN,r xpz'repirv
ra yMoBaM, ulo BZ3HaqeHi y reu4epHifi 4oxyrureuraqii, i azsnaua uafi6inbrr eKoHoviqno
eari4uoro, Ta qKoMy 3aMoBHzr rroni4oMr{B rrpo uarraip yKnacrr4 4oroaip npo 3aKyrrieruo.



3ri4uo s u. 15 cr. 29 3arouy 3a pe3ynbraraMr4 po3rnrAy ra ouiuxz ren4epuol
rpono3l4l-lii/nponosnqii 3aMoBHI4K Br43Har{ae rtepeMoxrl, rporleAypr4 saxyniuni ra
nprafirrlae piureHnr upo narvrip yKnacrr4 4oronip rpo 3axyrrisrlo sri4uo 3 rIt4M 3axonola.

3rilno s q. 1 cr. 33 3ar<ony piruenHr npo narr,rip yKnacrrz 4oronip npo 3ar(),ris-uro
npufiuaerrcr 3aMoriHr4KoM y AeHb Br43HaqeHH, yr{acHr,rKa nepeMoxrleM npoqeAypt4
saxyuieni/cupolqeHoi :axyninrri. llporxrou oAHoro AHfl 3 Aarv yxB€LneHHr raKolo
piruennr 3aMoBHLIK orlpunloAHloe B eneKTpoHnifi cucrelri :axyuiBeJrb noniAouleHHr{ rrpo
uauip yKnacrl4 4oroeip npo 3ar(ynierro. flosiAoNareHH, npo Hauip yKnacru 4oroeip upo
:axyuieruo rroBr4HHo uicruru iuSopvrauiro nepe46aveny \.2 cr.33 3axoHy.

3riaHo : '{. 6 c'r. 33 3auonnux yKnaAae 4oronip rpo 3aKyuinnro 3 yuacHktKoM, rrcuii
snsuaHwfi nepeMoxl{eM rlpoqe4ypu:axyninni, rporsroM crpoKy Aii fioro nporo3t4r(ii, ue
nisHirue nix uepe: 20 4nia 3 AH{ npufinarrx piurenn, rpo navrip yKnacrr4 4oronip lrpo
:axyrtielro ei4uoei4uo Ao Bl4t\4or reHAepHoi 4oxyuenraqii ra reHAepuoi lpono:artii
repeMoxu, rpoqeAypLr ear<yuinni. Y suuagxy o6rpyHroBaHoi ueo6xianoc'ri crpoK Ant
yKnaAaHH, AoroBopy Moxe 6yrw rpoAoBxesuir, eo 60 Anie.

3ri4Ho s '1. 7 cr. 33 y pasi siANaoez nepeMoxrl, npoqe Aypkt saryniui/cnporuerroi
:aryninni siA riluucaHHfl AoroBopy npo 3aKyrisrro ni4noni4uo Ao BktMomeu4epuo[
AoKyMeHTaqii/oronotueHH.a rrpo npoBeAeHH, cuporqeHoi saxyninni, HeyKJraAeuH,
AoroBopy IIpo 3aKynismo 3 BI{HI4 yqaoHzKa a6o sesaAaHHf, 3aMoBHrrKy ni4nrzcaHoro
AoroBopy y crpoK, BI43HaqeHIaii quu 3axouou, a6o Hena4a:aHs nepeMoxrleM rpouqtypt4
aaxyuiani AoKyMeHrin, u1o ui4r'nepAxyrorb ni4cyrnicrr rti4craB, ycraHoBJreHrrx cla'rrero
17 qboro 3axouy, 3aMoBHI4K ni4xzrxe reHAepHy rrporro3r,rqiro/npouo:urliro laror.o
yqacHl4Ka, BI43Haqae repeMoxr(.,r npoqeryypkr saxyninni/cnpouteuoi saxynieli cepe4 rux
yuacuuxiB, crpoK 4ii reH4epnoi nporro3r4rlii sxrzx rle He MLrHyB, ra upufiuae piruenHrr npo
uauip yKnacrll 4oronip npo 3aKynisrro y noprAKy ra Ha yMoBax, Bpr3HaqeHr4x rtierc
CTATTEIO.

Taxox sri4Ho s u. 1 cr. 10 3axony 3arr,ronnzK caMocriftno ra 6esourarHo qepe3
aBTopll3osaui erexrponHi rtaitgauuuKu onpr,rJrroAHroe B eneKTponnifi cucrevi :axynine,rs
y rlop{AKy, BcraHoBneHoMy Y[osuosaxeHl4M opraHoM Ta rlr,rM 3axoHou, iusopvrauiro
npo 3aKynialro, B ToMy qzcli: uoni4otrueHH, npo uauip yKnacra 4oronip rpo 3aKynie;rrc
- [por.troM oAHoro AH{ 3 .[iHq rtpui1,}t'lT,u piureuua IIpo BH3HaqeHH.f, IlepeMoxlt,{
npoqeAypa aaxyuinni.

BIIPIIIIIJIII:
1. BrsHaqldrrl nepeMoxueM rporleAypr{ ai4xprarr.rx roprin :ri4uo npeAMel.y

:axyninni ((IJA-2021-07-13-005448-a) <<Iloclyru JrboAoBoro mafr4au.rura 'r'a

IrprrJlerJIItx npunairqeus (fK 021:2015 <€Auur.rfi sarcyninelsuufr cJroBHrcK>> 92620000-
3 floc.nyru roB'fl3aHi si cuoprovr) yqacHr4Ka roprin - TonapzcrBo 3 o6vexeuoro
eiAnoeiAzurruicrrc (JIbOAOBA APEHA HA BAH|> (r<oa e,4PlIOy 43422234) (aa:ri
repeMoxeqr) (aapeca: Yrpaliue;02000, na. Kzia, rpocreKr AxaAeuixa fnyruxosa, 6y!,.
1).

2. tlpuiruarz pirueHHf, rlpo nairaip yKnacrr4 4oronip npo 3aKyniemo sriAno rrpeAMery
:arynioni <Ilocnyru JlboAoBoro uaftAauqr4Ka ra rrpr4nerJrr4x npuvriuteHb)) y rintr<ocri 144
foAHHt{ 3 trepeMoll<lleM ra HaAicnarv Ha aApecy [epeMoxuq uosiAoMJreHHr npo nartaip



yKnacrv AoroBip rpo 3aKyuierlo. [ina reHAepHoi uponosraqii: 525 600,00 rpH. (rr'rrco'r
ABaAIIrrb r'qrb rlaeflv^ uricrcor fpr,rBeHb 00 xouifiox) y r.rr. IIAB 87 600,00 r.pu.
(eiciu4ecrr ciu rncflv- uricrcol rprrBeHb 00 xouifiox). Micqe Ha.qaHH, nocnyr: u. Kuin ,

rpocrleKr AxaAelrira fnyrurora,6yA. 1. Crpox HaAaHHf, nocnyr: s 02 cepnus no 30
BepecH, 2021 p.

3. llporrroM oAHoro A fl 3 AHfl upufiHarrfl rlboro pirueHHr orpr.rnroAHvtrvt qepe3

aBropl,l3osaHuit eneKTpoHttuit r,mitAaHrrr,rK na Be6-uoprani YuosuonaxeHoro opraHy B

rloptAKy, BcraHoBJIeHoMy YnonnosaxeHr4M opraHoM ra 3axouou, noniAouneHH, npo
Hauip yKnacrr.r 4oronip npo 3aKynismo.

IOIOCYBAJTH:

Crc-rra4 xor,rirely: llpisnurqe ra isirliana Peay-rrurara
foJrocyBaHH,

(<<3a>>, <<Ilporu>>,

<Yrpauanca>):

foroea reHAepHoro xouirery 9u6ipee B.B. (3,A.)

3acryuHzK roJroBr4 TeHAepHoro
xouirery

lllaSapenxo II.M. (3A)

C experap reHAepHoro rol,rirery Illep6ax B.C. (3A)

f orosa reHAepHoro xoirairery (sacryrrHraK Ar4peKTop

3 acry unuK roJroBt r r<ou irery (rpenep-azrna4av)

LIL{6lPHIl Il.l}.

IIIAOAPLTIlKO

Cexperap reHAepHoro
(cexperap-apyxap) U_IEPBAK B.C_.

JI.M.

fu.



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  

 

 

ФОРМА «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ» 

 

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

надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю послуг згідно предмету 

закупівлі: «Послуги льодового майданчика та прилеглих приміщень (ДК 021:2015 

«Єдиний закупівельний словник" 92620000-3 Послуги пов'язані зі спортом)», згідно з 

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, зазначених у тендерній документації за 

наступними цінами:   

 

№ Місяць Кількість 

годин в 

місяць 

Ціна за 

1 год., 

грн. 

Загальна сума, 

грн. без ПДВ 

Загальна сума, 

грн. з ПДВ 

 Серпень 120 3 650,00 365 000,00 438 000,00 

 Вересень 24 3 650,00 73 000,00 87 600,00 

Всього: 438 000,00 525 600,00 

 

Загальна вартість пропозиції : 525 600,00 (п’ятсот двадцять п’ять тисяч шістсот 

гривень 00 коп) , в тому числі ПДВ 87 600,00 (вісімдесят сім тисяч шістсот гривень 00 

коп.) 

 

1. До акцепту нашої пропозиції, Ваша тендерна документація разом з нашою 

пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору 

між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання 

виконати всі умови, передбачені Договором. 

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів 

з дати розкриття тендерних пропозицій. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може 

бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну. 

3. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із 

Замовником не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір 

про закупівлю, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі 

Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. 

 

 

 

 

Директор  ___________________ Вероніка В’ячеславівна Фам 

 


