
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-03-15-006218-c 
 

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

Вид предмета закупівлі: Послуги  

Узагальнена 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 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 

Послуги 
льодового 
майданчика та 
прилеглих 
приміщень. 

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

1035.5 Година  , Відповідно до 
документації, , , 
Україна  

від 01 квітня 2021
до 15 червня 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: 3 572 475,00 UAH  

 



BHKOHABI{I,Ifi OP|AH Kr4iBCbKOi MrCbKOi PAAI4 (Kr4iBCbKA MTCbKA AEPXABHA AAMTHTCTPATITT)

AETIAPTAMEHT MOJIOAI TA CNOPTY

[ktT flrI o -Io HAIIbKA C II O P TlrB HA
IIIKOJIA 3 XOKEIO (COKII>

€APIIOy 43197718, ey,.n. Me.nrnrroaa, 46, ru. Kula, Yrpaiua, 04119,
rer.+38 (067) 5040077, e-mail: dush.sokil@gmail.'com

TIPOTOKOJI
KOMITETY 3 KOHKYPCHI,IX TOPIIB 3AMOBHIIKA
rrpo Brr3HarreHHf rrepeMoxrlfl Ta HaMip yKJracrrr AofoBip

i\b 05-04/03 nia 05 xnirnn 202l p.

IIpucyrHi:

forosa reHAepHoro xorvrirery
3acryuuzK roJroBr{ TeHAepHoro rouirery
Cerperap reHAepHoro rouirery
r{reuu,TeHAepHoro rorrairery :

rlr.r6ipen B.B.

IIoPqAoK AEHHW:

IllaQapenro JI.M.
Il{ep6ax B.C.
3ososcrxrzfi B.E.
Maproncsxuir. A.A.

1. IIpo Br.r3HarreHHf, nepeMoxrlf, rporleAypr{ aigrcpurux roprin ro rpeAMery
aaxyninni (UA-2021-03-15-006218-c) <<Iloc.nyru JrboAoBoro rvrafiganvlrrca ra
rrprrJrerJrr{x rprrMiulenr>> - KoA saqiosarbHoro rnacr,rQiraropa Yrpainu AIC 021:2015
<<eauuui,r sarcyriuerrtruir cJroBHr4K)) - <<92620000-3 floc.nyru, roB'fl3aui ri cnoproM>> ra
rtpuirutrrr. piureHnx upo narraip yKnacrr{ 4oronip rpo 3aKyrriuro.

IIIoqo rrrraHHfl L nopftrcy AeHHoro cJryxaJrrr:
IllaQapenrca JI.M., Il{ep6arca B.C.
,{ouoni4a.ri uoniAoMr{Jrr.r, ulo griAno 3 rr. 18 .r. 1 cr. 1 3arony Yxpainu <flpo

uy6niuHi saryuinni> (aari ro reKcry rlboro rporoKony <<3aron>>), repeMoxrleM
npolleAyprz saryninni e yvacHr4K, TeHAepHa rrpono3r.rqi.s -f,roro siAuosiAae sciNa rpz:repixvr
Ta yMoBaM, rrlo Br,r3HarreHi y ren4epnifi AoKyMeHTaqii, i Br{3HaHa naft6insur eronoNri.rHo
uari4uoro, Ta f,KoMy 3ayoBHrax noni4oMr4B rpo nauip yKnacrr,r 4oronip rpo 3aKynisrro.

3ri4uo s u. 15 cr. 29 3arony 3a pe3ynbraraMu po3rtrsAy ra oqiuru reu4epnoi
npono3r{rlii/upouosraqii 3aMoBHrzK Br{3Harrae repeMoxq, uporleAypu saryuinni ra
upzfirr,rae piurenur upo nauip yKnacrrl 4oronip rpo 3aKyrrisrro sriAHo 3 rlr,rM 3aronoru.

3riruro s .{. 1 cr. 33 3arcoHy pirueum upo narr,rip yKJracrra 4oronip npo 3aKynisrro
upufiuaerrcr 3aMoBHIaKoM y AeHb Bpr3HarreHH.rr yqacHuKa [epeMoxrleM [porleAypr4
saryninni/cnpoqenoi saxyninni. Ilpor.arou oAHoro AHfl 3 Autv yxBirneHH.rr raKoro
piurennr 3aMoBHI4K orlpunroAHroe B eneKTpoHnifi czcT ervri aar<yuiBeJrb uoni4onareHH.rr rpo



HaMip yKnacrkr AoroBip rpo 3aKyuisJrro. floni4onrneHH, upo nanaip yKnacrra 4oronip npo
saryuinmo rroBr{HHo uicrurz inQoprraaqiro uepe46aveny q.2 cr.33 3arcony.

3ri4no s .r. 6 cr. 33 3aMosHux yKnaAae 4oronip npo 3aKynisrro 3 yrracHurou, mufi
r,uznaHuir, repeMoxrleM rrpoueAyprr sarcyuinni, rporrroM crpoKy 4ii fioro rporo3r,rqii, ue
uisHiure nix uepes 20 aHis 3 AHfl npuirurrrtr piurenru rpo uarraip yKrracrLr 4oroeip upo
:aryuiuro siAuosiAHo Ao Br4Mor reHAepHoi 4oryuenraqii ra reHAepHoi nponosuqii
nepeMoxqs npoqe4ypr4 saryuieni. Y szua4ry o6rpyHroBaHoi'neo6xi.qnocri crpoK An,
yKnaAaHHf, AoroBopy Moxe 6yru rpoAoBxur,uir ao 60 Anis.

3ri.qno z'1. 7 cr. 33 y pa3i ei4uonu repeMoxrlf, rpoqeAyplr saryninni/cuporqeHoi
saryninni ni4 ni4ur,rcaHH.f, AoroBopy rpo 3aKyuisrro siAuosiAHo Ao Br{Mor ren4epHoi
AoKyMeHTarlii/orono[reHHs rpo rpoBeAeHHq cnpoulenoi earyuinni, HeyKnaAeHH.f,

AoroBopy rpo 3aKyuinruo 3 BLTHLT yqacHuKa a6o uesaAaHHfl 3aMoBHr,rKy ui4uucaHoro
AoroBopy y crpoK, Bu3HarreHuit \urt 3arouou, a6o nenaAaHH, rrepeMoxrleM npoqeAypr4
sarcyninni AoKyMeHTin, rqo ui4rnepAxyrorb ni4cyrHicrr uiAcraB, ycraHoBJreHLrx crarrero
17 r{boro 3axony, 3aMoBHHK ni4xurxe reHAepHy rrpono3r{qiro/upouogprrliro raKoro
yrIacHI4Ka, Bz3Harrae repeMoxq, [poqeAypu saryuinni/cupoulenoi saryuiuri cepe,q rnx
y.racuvtt<iB, crpoK 4ii ren4epHoi rporro3krrlii sxprx qe He MLrHyB, ra upufinrae pimeuH, npo
nauip yKJracrr4 4oronip rpo 3aKyuisrro y rop{AKy ra Ha yMoBax, Br43HaqeHux qiero

CTATTEIO.

Taxox sri4no s v. 1 cr. 10 3axony 3arr,ronru,rK caMocrifiHo ra 6esouJrarHo trepe3

aBTopLI3osaHi ererrponHi rv,aitAarutuKrl olpr.rJrroAHroe B eneKTponHifi cucreui saryninem
y rlopf,AKy, BcraHoBneHoMy VnonnoeaxeHr{M opraHoM Ta rIuM 3axouorvr, in$oprraaqiro
npo 3aKyrriuro, B ToMy.rzcfli: uoai4orraueHHf, upo navrip yKJracrr4 4oronip rpo 3aKylisrro
- rlporf,roM oAHoro AH, 3 AH.fl npuirutrw, piurennx upo Blr3HarreHH.rr nepeMoxq,
nporleAypu saryninni.

BI4PIIWIJIII:
1. BzsHa.rr4u,r repeMoxrleM rporleAypr4 ei4rpurzx roprir sriAHo npeAMery

saxyuiani (AA-2021-03-15-006218-c) <<[ouryru JrboAoBoro uafi4anvurca ra
rrprrJrerJrux rrprrMirqenu>> - KoA naqionarbHoro xnaczQixaropa Yrcpainz AK 021:2015
<eAunnfi saryuinenrruuir crfosHuK) - <<92620000-3 [oc.rryru, roBtfl3aHi si croproM>>
yrracHl4Ka roprin - Tonapucrso s o6NrexeHoro siAuoniAanruicrro <Cuoprunnnfi rny6
(OJIIMIL (*oa e.ffifloy 31403339) (aari - repeMoxeqs) (a4peca: Yrpaiua, 03062,
u. Kzin, nyn. 9ncrxrcincrxa, 6y9.20).

2. flpuirurru pirueHH, rrpo nauip yKrracrh 4oronip rpo 3aKyuisrro ari4no npeAMery
saxyuiuri <flocnyru nboAoBoro rraafi4auqr4Ka ra rrpr4nerJrrrx uprzuiqeHb)) y xilsrcocri
1035,5 roAI,IH 3 rrepeMoxrleM ra ua4icratv Ha aApecy repeMoxrlq noniAoMleHHq rpo
Hauip yKnacrrl 4oronip npo 3aKyuisrro. I]ina reHAepHoi upouosuqii: 3 572 475100 rpn.
(rpra lainrfiouu ['rrcor cirvr4ecxr Aei ruc.f,ui uorupr4cra ciru4ecar ['qrb rpranenr 00
rcouifior) 6es II!B. Micqe Ha4a:alafl, rrocnyr: rr,r. Kuis , Byn. rlucr.f,riscbKa, 6y1,. 20. Crpox
HaAaHHfl rocnyr: s 01 rsirH.q uo 15 uepnnx 2021p.

3. flporrroM oAHoro AH, 3 AHf, upufin.aru rlboro piruennr orpuJrroAHuru qepe3

aBTopl{3osanuiL eneKTpoHrtuir vairAaHrrLrK ra Be6-noprani YuoeHosaxeHoro opraHy B



rloprAKy, BcraHoBJreHoMy YuonuonaxeHr.rM opraHoM
narvrip yKrracrkr goronip rpo 3aKyrisrro.

TONOCYBAJII4:

ra 3axoHou, noniAoMJreHHf, rrpo

CrnaA xolairery: flpisnuqe ra iniqiann Pesymrarz
foJrocyBaHHf,

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

<<Yrpuuancr>>):

forona reHAepHoro xovrirery 9z6ipen B.B. <3a>

3acryuunK roJroBrr reHAepHoro
xonairery

IllaQapenrco JI.M. <3a>

Cerperap reHAepHoro rcoruirery Ilep6ax B.C. <3q))

9nen reHAepHoro rouirery 3ososcrKrfi B.E. <3a))

9nen reHAepHoro xolrirery Maproncrxrafi A.A. <3aD

f oro ea xotrirery (:acrynnzK Ar4peKropa urxonz). r{z6ipee B.B.

3 acT yn ur,rK roJro BH rou ire:ry(rpeHep-enxna4av)

Cerperap reHAepHoro rorrairery
(cexperap-apyrcap)

9leun xouirery:

3ogoecrx uir B . E. (rpeuep-nurna4av).

Mapr<oac sxuir !. A. (rp eHep-Br4Kn a1arlr

IllaQapenro JI.M.

Il{ep6ar B.C.





ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-03-15-006226-c 
 

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

Вид предмета закупівлі: Послуги  

Узагальнена назва предмета закупівлі: Послуги, пов'язані зі спортом - послуги льодового майданчика 
та прилеглих приміщень. 

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

 

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 

Послуги, пов'язані зі 
спортом - послуги 
льодового 
майданчика та 
прилеглих 
приміщень. 

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

463.75 Година  , Відповідно до 
документації, , , 
Україна  

від 01 квітня 
2021 
до 15 червня 
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: 1 692 687,50 UAH з ПДВ 

 



Br4KOHABqr.rrz OP|AH Kr4iBCbKOi MrCbKOi PAAr4 (Kr.riBCbKA MTCbKA AEPXABHA AAMrHrCTpArIrr)

AEITAPTAMEHT MOJIOAI TA CTIOPTY

Ar4T flrro -ro HATIbKA c fro PTT4BHA
ruKOJIA 3 XOKEIO (COKIJI)

€APIIOy 43197718, ny.n. Me.nrnrKoBa,46, m. Kuila, Yrpaiha, 04119,
re.n.+38 (067) 5040077, e-mail: dush.sokil@gmail.tom

TIPOTOKOJI
KOMITETY 3 KOHKYPCHI4X TOPIIB 3AMOBHI,IKA
rrpo Brr3HarreHHfl rrepeMo?rcrlfl Ta namip ynJracrrr 4oronip

J\t 05-04/01 nis 05 KsirHt202l p.

IIpncyrHi:

forona reHAepHoro xorrrirery rln6ipea B.B.
3acryuuzK roJroBr4 TeHAepHoro ronrirery
Cexperap reHAepHoro rouirery
rfuenu,TeHAepHoro rcouirery:

TIOPflAOK AEHHVIVT:
1. llpo Br.r3HarreHH.rr repeMoxrl.f, rpor{eAypr4 ai4rpurux roprin ro npeAMery

aaryuinni (UA-2021-03-15-006226-c) <<[oclyru, noe'qsaHi si croproM - rrocJryrrr
JIboAoBoro uafiqaHuurca ra rrprrJrerJrlrx upnrrirqeHr>> - KoA uaqioualbHoro
rnacnQiraropa Yr<paiura AK 021:2015 <eAraHlrfi sar<yuinemuufi crroBHr{K)) - d2620000-
3 floc"rryru, [oBtfl3aHi si croproM>> ra npufiHrrr.rr pirueuHx upo navrip yKnacrz 4oronip
rrpo 3aKyrrisnrc.

)
IIIolo rrrraHHfl 1 uopngrcy AeHHoro cJryxaJru:
IIIaQapeHrca JI.M., Il{ep6arca B.C.
[ouoai46ui uoei4oMvtrrv\ ulo griAno 3 n. 18 .r. 1 cr. I 3arony Yxpainu dlpo

ny6riuni saxyuinni> (aani ro reKcry rlboro nporoKony <3aron>), repeMoxqeM
npolleAypu raxyniui e yuacur,rK, reHAepHa nporoauqix ,Koro BiAuosiAae sciNa xpnrepixrr,r
ra yMoBaM, trIo Bu3HarIeHi y reHgepnifi AoKyMeHTaqii, i Bu3HaHa nafi6inrru exonoN,ri.rHo
ruri4noro, Ta f,KoMy 3aMoBHur uoniAoMLTB rrpo narvrip yKJracrLr 4oronip rrpo 3aKyrrisrro.

3riAHo s .r. 15 cr. 29 3aiosy 3a pe3yJrbraraMr.r po3rnflp;y ra oqinrz reu4epnoi
nporlo3l{Ilii/upouosuqii 3aMoBHr4K Bt43Harrae nepeMoxq.rr rporleAypra saryuinni Ta

npuinvrae pirueunr npo nauip yKnacrr.r 4oroeip npo 3aKyrrinmo sriAHo 3 ur4M 3arouou.
3rilHo s .r. 1 ct. 33 3axony piurenna npo narr,rip yKnacru 4oronip npo 3aKyuismo

npufiuaerrca 3aMoBHr4KoM y AeHb BLr3HaqeHH.rr yqacHuKa [epeMoxrleM nporleAypr,r
saxyninni/cupoqenoi saryninni. Ilporarou oAHoro AH, 3 Aurkr yxBuureHH.tr raKoro

IIIaQapeHro JI.M.
Il{ep6ar B.C.
3osoncrxufi B.E.
Maproncmufi A.A.



piurennr 3aMoBHI,rK orrpunrcAHroe B eneKTpoHuifi cucrerr,ri saxyuiBeJrb noni4orrareHHf, rrpo
narraip yKnacru 4oronip rpo 3aKyuinmo. floni4orvueHHfl upo narraip yKnacru 4oronip upo
saryuiaruo IIoBIaHHo Iuicruru in$opuaqiro uepe46aueny q.2 cr.33 3arony.

3ri.qHo s .r. 6 cr. 33 3aMosHzx yKnaAae Aoronip rpo 3aKyuinmo 3 yrracHuxou, xrufi
suzHaHuir nepeMoxrleM rrpoqeAypr{ saryninni, rporsroM crpoKy .qii fioro rpono3r{rlii, ue
nisHirre nix uepes 20 4nin 3 AHf, upufirurrr pirueuur rpo nal,rip yKnacrr{ 4orouip upo
saxyninnro ni4uoni4no Ao BLrMor reHAepHoi 4orynaenraqii fa ren4epnoi upouosr,rqii
repeMoxqq rpoqe4ypr4 saryuinni. V suna4ry o6rpyHroBaHoi neo6xiguocri crpoK An,
yKJIaAaHHs AoroBopy Moxe 6yru rpoAoBxesuit.qo 60 Anis.

3ri4no z ,1. 7 cr. 33 y pa3i ai4uonu repeMoxq, npoqeAypt4 saryuinni/cupoqeuoi
saxyninni ni4 ui4uucaHH.,I AoroBopy rpo 3aKyuiarro niAuoaiAno Ao Br{Mor reu4epnoi
AoKyMeHraqii/oronoueHHq rpo rpoBeAeHHf, cuporqenoi saryuinni, HeyKJraAeHH,

AoroBopy rpo 3aKynislro 3 Br,rHr{ yqacHuKa a6o nenaAaHH.rr 3aMoBHr4Ky ni4nzcauoro
AoroBopy y crpoK, Bl43HaqeHrafi qnu 3arouovr, a6o Heua4anHr nepeMoxrleM rrpoqe4ypr4
saxyuinni AoKyMeHTin, Iqo ni4reep.uxyrorb ni4cyrnicrr ui4craB, ycraHoBJreHlrx crarrero
17 Ilboro 3arouy, 3aMoBHLrK ni4xrarre reHAepHy rrporro3r{qiro/npouosnqiro raKoro
yrIacHLIKa, BI43HarIae repeMoxr{s rpoqeAypr{ saxyuinni/cnporqeHoi aaxyuiui cepe,q rzx
y.racuuxiB, crpoK Aii renAepnoi [porro3r,rqii.srnx rqe He Mr{HyB, ra upufivrae piruennf, rpo
Harr,rip yKnacru 4oronip trpo 3aKyuisrro y [oprAKy ra Ha yMoBax, Br43HarreHzx qiero
CTATTEIO.

Tarox, ari4uo s u. 1 cr. 10 3arony 3arr,ronruaK caMocrifiHo ra 6esonJrarHo trepe3
aBTopLI3osaHi erercrpouui vraitgautwKrt onpunrcAHroe B eneKTponnifi cncrevri :aryninem
y ropf,AKy, BcraHoBJIeHoMy YuosHonaxeHr{M opraHoM Ta rIr4M 3arouou, inQopl,raqiro
rrpo 3aKyrliuro, B ToMy.Iucri: uoni,qoureHnf, upo narraip yKJracru 4oronip rpo 3aKyuisrro
- nporf,roM oAHoro AHfl 3 AHfl rtpuirrurtrtt piruenux npo Br43HarreHHs flepeMoxrlq
rporleAypr.r sarcyuinni.

BIIPIIIIIJII{:
1. BptsHa.ruru repeMoxlleM rporleAyprr ei4rprarnx roprin ari4no npeAMery

saxyuinni (UA-2021-03-15-006226-c) <<Iloc.nyru, uos'qsaui si croproM - rrocJryrrr
JrboAoBoro *rafiqaH.rurca )ra flplrJrerJrrrx upuvrirqeur>> - KoA sarliona-nbHoro
xnaczQiraropa Yrpainz AI( 02I:2015 <eAranzfi aaxyuiaelrnufi cJroBHr.rp) - d2620000-
3 lloc.nyru, roBtrsaHi si croproM>) yqacHuKa roprin - Tonapucrso s o6NaexeHoro
eiAuosiramuibrro dbOAOBA APEFIA HA BAH|> (*oa CAPIIOy 43422234) (lani -
repeMoxeqr) (aapeca: Yrpdiua,02000, u. Kuin, rpocrreKr AraAerraira fnyrurcona, 6yA.
1).

2. tlpufirrarra piureHHq npo narraip yKnacrrr 4oronip rpo 3aKyuienrc sri4no npeAMery
saryninni <<Ilocnyru JlboAoBoro uafi4auqLrKa ra rpr4neurr4x upzrraiuleHb) y xinmocri
463,75 roAI4H 3 rIepeMoxIIeM ra nalicnarr4 Ha aApecy repeMoxr1fl uosiAoMneHH, rpo
narr,rip yKrlacrl4 4oronip npo 3aKyuisrro. I{iua reHAepHoi upouoszqii: 1 692 687 r50 rpn.
(o4Iau rr,rinrfion uricrcor 4ea'.auocro 4ni rI,tc.s.ri ruicrcor nicirvr4ecxr ciu rpr4BeHb 50
xoniftor) y r..I. IIAB 282114158 rpn. (anicri nicivr4ecxr Asi ruc.f,.ri cro rrorr4pHaArlf,rb

rpplBeHb 58 ronifiorc). Micqe HaAaHHf, rrocnyr: ur. Kuie , rpocrreKr Arca4erraixa fnyurKoBa,
6ya. t. Crpox HaAa:uHn rrocnyr: g 01 rsirHs uo 15 vepnux 2021p.



3. IlporrroM oAHoro AHf, 3 AH, upufiurrrs rlboro pirueHnr orrpunrcAHurkr rrepe3

aBToppl3osanuit eneKTpoHrtuit tv,aitAaHquK na Be6-uoprani YuosHosaxeHoro opraHy B

lopf,AKy, BcraHoBJreHoMy YnonHosaxeHrrM opraHoM ra 3axosou, uoeiAoMJreHHf, rrpo
narvrip yKnacrrr goronip rpo 3aKyrrisrro.

IOJIOCYBAJIII:

Cxna4 xoruirery: flpisnrarqe ra iniqianra Pesyrtrraru
rolocyBaHH-fl

(<.3a>r, <flporu>,
<Yrpnuancx>):

foroea reHAepHoro rouirery 9u6ipen B.B. <3a>

3acryuHuK roJroBr{ TeHAepHoro
rouirery

IllaQapenro JI.M. <3a>

Cerperap reHAepHoro xouirery Il{ep6ax B.C. <3a))

rlnen reHAepHoro xonairery 3ogoscrrprfi B.E. <3a>

rlnen reHAepHoro rouirery Mapxoncrrufi A.A. <3a>

f oro sa r<ou irery (sacryuuuK Ar,rp eKropa ruxonz) 9z6ipen B.B.

lllaSapeuxo JLM.3 acrynuaK roJroBlr xo nai'rery(rp en ep -nzxna4av)

Cexperap reHAepHoro 6ouirery
(cexpe:rap-apyxap)

r{reuu xpuirer:y:

3ososcrxuit B . E. (rpenep-nzrna4av)

Mapxonc rxufi !.A. (rpeHep-Br4Kna4a.r)

l!ep6ar< B.C.



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 

 Квітень 190 3 650,00 577 916,67 693 500,00 

 Травень 190 3 650,00 577 916,67 693 500,00 

 Червень 83,75 3 650,00 254 739,58 305 687,50 

      

Всього: 1 410 572,92 1 692 687,50 

 

Загальна вартість пропозиції (словами з урахуванням ПДВ) : Один мiльйон шiстсот 

дев`яносто двi тисячi шiстсот вiсiмдесят сiм гривень 50 копiйок , в тому числі ПДВ 

282 114,58 двісті вісімдесят дві тисячі сто чотирнадцять гривень 58 копійок.  

 

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 

 



ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-03-15-006223-c 
 

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

Вид предмета закупівлі: Послуги  

Узагальнена назва предмета закупівлі: Послуги у сфері спорту (послуги спортивного залу та 
прилеглих приміщень). 

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

 

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 

Послуги у сфері 
спорту (послуги 
спортивного залу та 
прилеглих 
приміщень). 

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

548 Година  , Відповідно до 
документації, , , 
Україна  

від 01 квітня 
2021 
до 15 червня 
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: 219 200,00 UAH  

 



BHKOHABqHTZ OpfAH KHiBCbKOi MrCbKOi pAAr4 (KHIBCbKA MTCbKA AEPXABHA AAMrHrCTpArIrr)

AEIIAPTAMEHT MOJIOAI TA CTIOPTY

[t[T flrr o - ro HArIb KA c fr o P T r4B HA
IIIKOJIA 3 XOKEIO (COKIJI>

€APIIOy 43197718, nyr. Me.nuHnKoBa,46, u. Kni'a, Yrcpaiua,04119,
rsr.+38 (067) 5040077, e-mail: dush.sokil@gmail.bom

KYIV:

TIPOTOKOJI
KOMITETY 3 KOHKYPCHIIX TOPIIB 3AMOBHIIKA
rrpo Brr3HarreHHfl rrepeMo)Krlfl Ta HaMip yKJracrrr AoroBip

J\b 05-04/04 nia 05 rnirnr202l p.

Ilpucyrni:

forosa reHAepHoro xoruirery rln6iper B.B.
IllaQapenro JI.M.
Il{ep6arc B.C.
3ososcrrufi B.E.
MaproncrxrEfi A.A.

IIOPflAOK AEHHVttrIz

crroprrrBHoro 3aJry r rrprrJrerJrrrx rprrMirqeHr)>> - KoA naqiouarbHoro rnacnQiraropa
(U A-2021- 03 - 1 s-00 6223 - c)
BU3HaqeHH' rrepeMoxrlfl rporleAypr ni4xpnrzx roprin ro rpeAMery

<<Iloc.nyru y cQepi cropry (noc.nyru

021:2015 <<e4wnuir saryuiner:'lauir cJroBHlrp> - <<92620000-3 lloc.nyrn,
crroproM> Ta npnfturru piuenua rpo Harr,rip yKJracrr 4oronip rpo

IIIoao rrraHHq I uopn4rcy AeHHoro cJryxaJru:
3ososcrrcoro B.E., MaprconcbKoro A.A.
,{ouoni4dui uoni4oMvrrrvrs ulo sriAHo 3 rr. 18 .{. 1 cr. 1 3arcony Yrpainu <IIpo

uy6nivui sar<yninni> (lari ro reKcry rlboro rporoKony <<3aron>>), repeMoxrleM
npolleAypr,r saxyninni e yuacHr{K, reHAepHa nporosuqis flKoro ai4uoni4ae sci\a rpnrepixvr
Ta yMoBaM, IrIo BI,I3HayeHi y ren4epnifi AoKyMeHTaqii, i Br43HaHa uafi6inuu eronoMi.rHo
nuri4noro, Ta f,KoMy 3aMoBHur uosiAoMr4B npo Hauip yKnacru 4oronip rrpo 3aKynisrro.

3riAno s.r. 15 cr.29 3axouy 3a pe3yJrbraraMLr po3rnf,Ay ra oqinxz reu4epHoi
rlpono3l,Iqii/upouosuqii 3aMoBHr,rK Blr3Haqae nepeMoxu.fl rporleAypr4 saxyuinni ra
npufiuae piureuu.a upo narvrip yKJracrr.r 4oroaip rpo 3aKynisrro sri4Ho 3 rIr4M 3aronou.

3rilHo s .r. 1 cr. 33 3arouy piureuux npo navrip yKrracru 4oroaip upo 3aKyuisrro
npufiuaerrca 3aMoBHLrKoM y AeHb Br43HaqeHrur yqacHr4Ka rrepeMoxrleM [porleAypr{
saxyuinni/cupolqeHoi saryninni. Ilporrrou oAHoro AHfl 3 Autr4 yxBareHHq raKoro

3acryunzK ronoBu reHAepHoro rouirery
Cerperap reHAepHoro rouirery
9reuu reHAepHoro xouirery:

l. IIpo
sar<yuinni

Yrpaiuu !t(
uontqsaHi si
saryuiuro.



piureunr 3aMoBHI,IK orIprIJIIoAHroe B eneKTpoHnift cucrerrai aaryuiBeJrb uosiAor\dreHHq rpo
uavrip yKnacrl4 4oronip npo 3aKyuisrro. floni4ouneHHf, upo narraip yKnacru 4oronip upo
saxyninnro noBr,rHHo vricrrarpr inQopuraqiro uepe46aueny ,a.2 cr.33 3axouy.

3ri.qHo s .r. 6 cr. 33 3aMoeHur yKJraAa€ 4oroaip [po 3aKyuisrro 3 yqacHr4xorr, txutfi
sl.lsHaHufi repeMoxrleM rlpoqeAypr4 saxyninni, rporf,roM crpoKy 4ii fioro rporro3rrrlii, He

uisHilre nix vepes 20 aHin 3 AHfl rtpuirutrrx piurennr upo narraip yKnacrn 4oronip upo
saryuinmo ni4noni4no Ao BlrMor reHAepHoi 4oxynreuraqii r'a ren4epnoi upouoszqii
rlepeMoxllf, npoqe4yptl saryuinni. Y nuuaAxy o6rpynrosaHoi neo6xiAnocri crpoK An,
yKnaAaHHf, AoroBopy Moxe 6yru rpoAoBxesuir ao 60 4uin.

3riano s'1. 7 cr. 33 y pa3i siANaosu nepeMoxqq rpoqeAypn saryuinni/cuporqenoi
saryuinni nig ni.quucaHHfl AoroBopy rpo 3aKyuislro niAuoniAno Ao Br{Mor ren4epHoi
AoKyMeHraqii/oronorleHH.f, rrpo rpoBeAeHHf, cupoqenoi saryuinni, HeyKJraAeHH,

AoroBopy tlpo 3aKyuisrlo 3 B:a:a:a yrracHuKa a6o uena4aHHfl 3aMoBHr4Ky uignucaHoro
AoroBopy y crpoK, Bu3HatleHrafi qzu 3axouorvr, a6o ueHa4aHHfl rrepeMoxrleM npoqeAypz
sar<yuiuni AoKyMeHTia, u1o ui4reepAxyrcTb ni4cyruicrr uiAcraB, ycraHoBJreHrrx crarrero
17 Ilboro 3arouy, 3aMoBHLIK ni4xrarxe reHAepHy rporo3urliro/uponosuqirc raKoro
yrracHl4Ka ) Bvr3:aa,tae nepeMoxq, rpoqeAypu :aryuinni/cuporqeHoi saxyuiui cepe4 uzx
y.racuuxiB, crpoK 4ii ren4epHoi rrporro3r4rlii srczx qe He Mr.rHyB, ra npufirvrae piurenH.rr rrpo
narr,rip yKnacru 4oronip [po 3aKyuisrro y [op.rAKy ra Ha yMoBax, Bu3Har{eHrax qiero
CTATTEIO.

Tarox sri4uo s u. 1 cr. 10 3axouy 3arr,ronrurK caMocrifino ra 6egouJrarHo rrepe3

aBTopl{3osaHi ererrponui iraafi4auuuKu onpr.rJrroAHroe B eneKTponnifi cucrerrai saryninem
y roprAKy, BcraHoBneHoMy YnosuosaxeHr,rM opraHoM Ta rILlM 3arcouol,r, inSopuaqiro
npo 3aKyrliamo, B ToMy.Iucri: uoni4ovrneHH.f, upo narr,rip yKnacrLr 4oroaip trpo 3aKyrrisrro
- nporf,roM oAHoro AHfl 3 AH.f, rtpvtfiurrrtr. pirueunx [po Bu3HarreHH, [epeMoxrlq
nporleAypu sar<yuinni.

BIIPIIII{JIII:
l. Bzgna.Iuru nepeMoxlleM nporleAypll ni4xpurvrx roprin sri4no npeAMery

saxyuinni (UL-2021-03-15-006223-c) <<Iloc.uyrn y cQepi cropry (noc"rryru
crloprlrBHoro 3aJry ra uprn.ilerJrrrx upurriuleHb)>) - KoA sarlionarbHoro rnaczQiraropa
Yrpaiuu AK 021:2015 <<e4unufi, sarcyuinerrrruir cJroBHr4K) - <<92620000-3 [oc.nyru,
ttosts3aui ri cnoproM>> yqacHprKa roprio - TonapncrBo 3 o6ruexeHoro ni4uoniAanrnicrro
<Cuoprunnzfi'xny6 (OJIIMII> (*oa eAPnOy 31403339) (aari - nepeMoxeqr) (a4peca:
Yrpaiua, 03062, u. Kuin, nyl. Yzcrxrincrtra, 6ya.20).

2. llpuituxru piureHHf, rpo Harvrip yKnacrr4 4oronip npo 3aKyuisrro sri4uo npeAMery
saryninni <flocryru nboAoBoro l,rafi4aurrr4Ka ra npvnerJrr{x npunrirqeHb) y rinrxocri 548
ToALIH 3 nepeMoxlleM ra ua4icrarr Ha aApecy [epeMoxq.s uoeiAoMJreHH-rr upo nauip
yKnacrl,I 4oroeip npo 3aKynisrro. I{iua reHAepHoi upouosuqii: 219 200100 rpn. (anicri
4en'ttua4ll{rb rucfltl 4nicri rpr{BeHb 00 rouifiox) 6ea nAB. Micqe HaAaHHfl nocnyr: M.
Knia , Byn. rftacr.axiscbKa, 6yl. 20. Crpor HaAaHHrr rrocnyr: s 01 rsirH.,r ro 15 uepnna
2021 p.

3. IlporxroM oAHoro AHq 3 AH, npufiHxrrx rlboro pirueHnx olpunroAHkrtLr qepe3

aBTopl43osanuir eJleKTpoHttuit rv,air.AaHru4K ra Be6-uoprani YuosHosaxeHoro opraHy B



[opf,AKy, BcraHoBJreHoMy YuonHosaxeHr4M
navrip yKnacrr,r 4oronip npo 3aKyrrisnrc.

TOJIOCYBAJII{:

opraHoM ra 3arouovr, uoniAoMneHH, rrpo

Cxna4 rcouirery: Ilpisnuqe ra iuiqiann Pesyrrrraru
fonocyBaHH,

(<<3o>>, <<flpora>,
<<Yrpnvrancr>):

forona reHAepHoro rouirery 9n6ipen B.B. <3a>

3acryuuuK roJroBr{ TeHAepHoro
rouirery

IllaQapenxo JI.M. <3a))

Cerperap reHAepHoro ronrirery Illep6ax B.C. <3a>

rfuen reHAepHoro rouirery 3osoncrrczfi B.E. <3a))

9nen reHAepHoro rouirery Mapxoacsrufi A.A. <3a>

f oroBa ronairery (: acrynnuK Ar4peKropa ruronz)

3acrynuzK ronoBlr xol,rirery(rpeHep-nr,rr<na4a.r).

Cer<perap reHAepHoro ronairery
(cexperap-Apyxap)

9reuu ronairery:

3osoecrxuir B. E. (rpeuep-euxna4av).

Mapxoncmzfi !.A. (rpeHep-Br4Kna4au)

r{ra6ipee B.B.

IlIaQapenrco II.M.

Illep6ax B.C.





ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-03-15-006227-c 
 

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

Вид предмета закупівлі: Послуги  

Узагальнена назва предмета закупівлі: Послуги у сфері спорту (послуги спортивного залу та 
прилеглих приміщень) 

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

 

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 

Послуги у сфері 
спорту (послуги 
спортивного залу та 
прилеглих 
приміщень) 

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

344 Година  , Відповідно до 
документації, , , 
Україна  

від 01 квітня 
2021 
до 15 червня 
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: 137 600,00 UAH з ПДВ 

 



BI4KOHABT{r4fi OP|AH Kr4iBCbKOi MrCbKOi pAAr,r (Kr4iBCbKA MTCbKA AEPXABHA AAMTHTCTPAUTT)

AEIIAPTAMEHT MOJIOAI TA CIIOPTY

[krT flrr o -ro HAIIb KA c rr o PTI4B HA
IIIKOJIA 3 XOKBIO (COKIJI>

€APIIOy 43197718, nya. Meruunrona,46, rr. Kui'a, Yrcpaina, 04119,
ru.+38 (067) 5040077, e-mail: dush.sokil@gmail.'com

rrpo Brr3HarreHHfl rrepeMo?r(rlf Ta Hauip yKJracTrr AofoBip
Nb 05-04/02 nia 05 rcnirnt202l p.

Ilpucyrui:

forosa reHAepHoro xoruirery

1.llpo

TIPOTOKOJI
KOMITETY 3 KOHKYPCHI4X TOPIIB 3AMOBHI,IKA

3acryuuuK roJroBr.r reHAepHoro ronairery
Cerperap reHAepHoro rouirery
9reuu reH.{epHoro rouirery:

9z6ipen B.B.
IllaQapenxo JI.M.
I{ep6ar< B.C.
3ososcrrczfi B.E.
Maproncnrcuir. A.A.

sarcyuiani

[oPflAOK AEHHI/ifiT:
BH3HaqeHH.f, rrepeMoxqfl rporleAypu ni4rpurux roprin ro rpeAMery

(AA-2021-03-15-006227-c) <<[oc.nyru y cQepi cropry (uoc.nyru
crloprrlBHoro 3aJry ra rlpl{Mirqenu)>> - KoA uarliouarbHoro xnacn$iraropa Yrpainu ffi
021:2015 <<€4nnzfi saryuisemHzfi cJroBHkrK)) - <<92620000-3 lloc.rryru, roB'fl3aui si
crloproM>> ra upufiH.f,Trf, pirueHnr upo nanrip yKJracrrr 4oronip rpo 3aKyuisrro.

IIIolo rrrraHHfl 1 uopftrcy AeHHoro cJryxaJrrr:
3ososcrnoro B.E., MaprcoacbKoro A.A.
flononi4avi noei4oMnrrv\ qo sriAHo 3 n. 18 .r. 1 cr. 1 3arony Yrpainu <IIpo

ny6nivni sarcyninni> (a-i ro reKcry rlboro rrporoKony <<3aron>>), nepeMoxrleM
npolleAypz saxyniui e yuacur4K, reHAepHa rponosrqiq.rrKoro ni4uoni4ae aciNa rpzrepixla
Ta yMoBaM, Ir1o BI{3HarIeHi y rengepnifi AoKyMeHTaqii, i Br.r3HaHa safi6inrur exoHorrai.rHo
nrari4uoto, ra rKoMy 3al\loBHur nonigoMLrB rrpo narraip yKJracrv 4oroeip npo 3aKynisrro.

3rigno a v. 15 cr. 29 3axony 3a pe3ynbraraMu po3uqAy ra oqinxu reH4epnoi
rporo3l4llii/upouosrEqii 3aMoBHI,IK Bu3Harrae repeMoxr{q rporleAyplr saryuinni ra
upufinrae piruennr upo nanrip yKnacrr4 4oronip npo 3aKyrriarro sriAHo 3 rILrM 3arouou.

3ri.qHo s .I. 1 cr. 33 3arouy piruennx upo nanrip yKnacrz 4oroeip rpo 3aKynierro
upufiuaerrcx 3aMoBHI4KoM y AeHb Bu3HaqeHH.rr yqacHkrKa rrepeMoxrleM [porleAypr{
saxyninni/cnpoulenoi saryninni. Ilporxrou oAHoro Arrfl 3 AutLr yxB€rJreHH.rr raKoro
piurenu.a 3aMoBHt4K onpLIJIroAHroe B eneKTpoHHifi cucrevri sar<yniBeJrb uoni4ouleHH.rr npo



HaMip yKJlacrv AoroBip rrpo 3aKyuisrro. floni4orraneHHs upo navrip yKJracna 4oronip upo
aaryuinmo roBuHHo uicruru iHQopuaqiro uepe46aueny \.2 cr.33 3arcony.

3ri.qno s .r. 6 cr. 33 3aruosHur yKnaAa€ 4oroaip npo 3aKynisrro 3 yrracHrrrona, lruafi
susHaHufi repeMoxlleM rlpoqeAypr{ sar<yuinni, rpor.rrroM crpoKy Aii fioro ilpono3r4rlii, ue
uisuiure nix uepe: 20 anis 3 AHfl nprafirurrx piureuuq upo Harr,rip yKnacrr.r 4oronip npo
saryuiuro siAuoniAHo Ao BLIMoT reHAepHoi 4oxyrr,renraqii ra reHAepnoi upouosuqii
nepeMoxq, rpoqeAyprr saxyninni. Y euua4xy o6rpyHroBaHoi'neo6xi.quocri crpoK Arq
yKnaAaHHq AoroBopy Moxe 6yru rpoAoBxenufi lo 60 4nin.

3ri.qno s q.7 cr. 33 y pa3i ni4rraoau nepeMoxrlf, rrpoqeAypv saxyuinni/cuporqeHoi
saryuinni siA niAnzcaHHf, AoroBopy npo 3aKyuisrro niguoni4no Ao Br4Mor ren4epuoi
AoKyMeHTaqii/oronorxeHH, rrpo rrpoBeAeHH.f, cupoqenoi sarcyuinni, HeyKJraAeHHf,

AoroBopy [po 3aKynisrlo 3 Br{HH yrracHLrKa a6o neuaAaHHfl. 3aMoBHr4Ky ui4uucanoro
AoroBopy y crpoK, Bu3HarleHrafi quu 3arouolr, a6o uenaAaHH.rr [epeMoxrleM ilpoqe1yppr
earyuinni AoKyMeHTin, u1o ui4rnepAxyrorb ni4cyrnicm ni4cran, ycraHoBJreHrrx crarrero
17 Ilboro 3arouy, 3aMoBHLrK ni4xurxe reHAepHy rrporro3r{qiro/npouo:uqiro raKoro
yrlacHuKa, BI,I3Harrae repeMoxq, rpoqeAypr4 saxyuinni/cupoqenoi saryuiui cepe4 rzx
yuacuuxiB, crpoK Aii terrAepnoi npotro3l{rlii sxnx ule He MuHyB, ra npufil,rae piurennq npo
narvrip yKnacrl{ 4oroaip rpo 3aKyuinruo y noprAKy ra Ha yMoBax, Br43HaireHux qiero
cTaTTeto.

Taxox sri4uo s u. 1 ct. 10 3arouy 3auonuuK caMocrifino ra 6esourarHo rrepe3

aBropl43osaHi erertpouui vrairgarutuKu onp[nroAHroe B eJreKTponnifi cncreui saryuiaelr
y rlopf,AKy, BcraHoBneHoMy YnosHosaxeHuM opraHoM Ta rIuM 3aronou, inQopvraqiro
rpo 3aKyrinmo, B roMy.Iucri: uosiAorvrreHH, npo narvrip yKJracrkT 4oronip rrpo 3aKyuisrro
- nporflroM oAHoro AHfl 3 AHfl ttpuirurrrtt piruennx [po Bu3Ha]reHH.f, [epeMoxrl.f,
nporleAypra saryninni.

BIIPIIIIIJIII:

saryuinni (UA-2021-03-15-006227-c) <<[Ioc.nyru y
l. ButsHa.ruru repeMoxrleM rporleAypr,r ai4rprarux: roprin

cQepi
3rlAHO npeAMery

crropry (uoc.nyru
crloprrrBHoro 3aJIy ra rrpnMirqeur)>> - KoA naqiouarbHoro xnacnQiraropa Yrpaiuz ffi
021:2015 <<e1urrvrir saxyuietnruuir cJroBHr4K)) - <<92620000-3 floc.nyru, roB'fl3aHi ri
crloproM>> yqacHLIKa roprin Tonapucrno s o6NaexeHoK) ni4uoni4anrnicrro
(JIbOAOBA APEHA HA BAH|) (xoa CAPIIOy 43422234) (rari - repeMoxeqr)
(a4peca: Yxpaina, 02000, u. Kzin, rpocneKr Ar<a4ervrixa fnyumona, 6y4. 1).

2. flpuiruxru pirueHH{ npo narraip yKnacrr{ 4oronip rpo 3aKyuierro sriAHo npeAMery
saryninni <<floc.nyru y cQepi cnopry (noc.nyru croprnBHoro 3aJry ra rrprrMiuqens)>> y
rcilrxocri 344 ro4uH 3. rIepeMoxIIeM ra ua4icrarv Ha aApecy nepeMoxqx uoni4oMJreHHq
upo nauip yKnacrll 4oronip rpo 3aKyniarro. I{ina reHAepHoi upouosuqii: 137 600,00 rpn.
(cro rpra4llf,rb cilia rzcq.r uicrcor rpr4BeHr 00 rouifiox) y r..r. IIAB 22 933133 rpru.
(4na4qxu 4ni ruc.s.Ii 4en'rrcor rprzArl{rb rpu rpunni 33 rouifior). Micqe HaAaHHs,

rocnyr: rvr. Kuis, rpocneKr Ara4erraixafnyruKoBa,6ya. t. Crpor HaAaHHf, nocnyr: e 01
rnirru no 15 qepBHf, 2021 p.

3. Ilpor.aroM oAHoro AHf, 3 AH, npnfirurr.rr rlboro pirueuua orpunroAnLr'tLt qepe3

aBTopl,I3osaHufi eneKTpoHrtufi waitAaHqzK na Be6-uoprani YuosHoeaxeHoro opraHy B



rropf,AKy, BcraHoBJreHoMy YnosHosaxeHLrM opraHoM
uavrip yKnacru 4oronip npo 3aKyrrisrro.

fOJIOCYBAJII4:

ra 3axouou, noniAoMJreHHfl flpo

Cxna4 rouirery: flpisnurqe ra iniqiann Peaymraru
ronocyBaHHt

(<<3o>>, <<Ilporz>>,

<Yrpul,rancr>):

f olosa reHAepHoro xouirery 9n6ipen B.B. <3a>

3acrynnuK roJroBr.r reHAepHoro
xouirery

IllaQapenro JI.M. <3a>

Cexperap reHAepHoro roruirery Il-{ep6ax B.C. <3a>

r{nen reHAepHoro rouirery 3ogoncrKufi B.E. <3a))

9nen reHAepHoro rcouirery Mapxoecrrurfi A.A. <3a>

forosa xouirery (sacrynuuK AlrpeKropa rurconu) rlra6ipen B.B.

[IaSapeurco J[.M.

Cer<perap reHAepHoro rorrairery
(cexperap-apyr<ap)

rlnesu xorrairery:

3osoecrx uir B . E. (rpenep-euxna4au).

Mapxoncrrzfi [. A. (rpeuep-nraxna4a.r)

Il-{ep6ax B.C.

3 acryn uzK roJr o B pr xovr irery(rpenep-araKraAarr



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 спортивного залу 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 

 Квітень 130 400,00 43 333,33 52 000,00 

 травень 130 400,00 43 333,33 52 000,00 

 червень 84 400,00 28 000,00 33 600,00 

Всього: 114 666,66 137 600,00 

 

Загальна вартість пропозиції (словами з урахуванням ПДВ) : сто тридцять сім тисяч 

шістсот гривень,00 копійок, в тому числі ПДВ 22 933,33 грн ( двадцять дві тисячі 

дев’ятьсот тридцять три тисячі 33 копійки) 

 

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 

 


