
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-08-20-001288-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  

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  

394 Година  Відповідно до 
документації, 
Україна  

від 20 вересня 
2021  
до 31 жовтня 
2021  

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, 
(%) 

Iнша 
подія  

Надання послуг ВИКОНАВЦЕМ та отримання їх 
ЗАМОВНИКОМ оформлюється Актом 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): 

ФОП СМУЛЯНСЬКИЙ ДМИТРО 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 1 438 100,00 UAH з ПДВ 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   1438100 UAH  
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I Ipr.rcylHi:

3acrynuuK roJroBr4 TeHAepHoro roruirery
Cexpe'rap reHAepHoro rcouirery
HreH reHAepHoro xouirery
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ФОП СМУЛЯНСЬКИЙ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
65 Проспект Перемоги, Київ; Tell. +380 67 2399707;  
IBAN:UA143052990000026002016215277 
dima@smulianskyi.com;  

 

Вих.№2-08 

від 30 серпня 2021р.          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:   

 

Загальна вартість пропозиції (словами без  ПДВ) :один мільйон чотириста тридцять вісім тисяч сто. 

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.  

№ Місяць Кількість годин 
в місяць 

Ціна за 

1 год., грн. 

Загальна сума, грн. 
без ПДВ  

Загальна сума, грн.  

 Вересень 164 3650 598600 598600 

 Жовтень 230 3650 839500 839500 

Всього:  1 438 100 



 

 

 
ФОП СМУЛЯНСЬКИЙ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
65 Проспект Перемоги, Київ; Tell. +380 67 2399707;  
IBAN:UA143052990000026002016215277 
dima@smulianskyi.com;  

 

Додаток № 3 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА   

про наявність обладнання та матеріально-технічної бази  
 

1. Час проведення навчально – тренувального процесу: 

Дні тижня та час надання послуг (згідно розкладу занять тренувань)  

2. Строк надання послуг: з 20 вересня по 31 жовтня 2021 року. 

3. Кількісні вимоги до предмета закупівлі: Всього: 394 години 

ФОП Смулянський Дмитро Олександрович є власником  майна на «Атек Арена»:  

• Холодильну установку «Bitzer»;  
• Хокейний борт розміром 56 х 26 з захисним склом, для гри в хокей 
• Льодовідновлювальну машину «Zamboni»;  
• Система водоочищення та підготовки води для покриття льодового 
поля;  
• Електронне табло;  
• Оптоволоконне комп’ютерна мережа;  
• Сучасне освітлювальне обладнання  льодового 
поля прожектор «Philips» ;  
• Звукове обладнання для акустичного благоустрою льодового 
арени «JBL»;   
• Трибуни на 530 місць;  
• Автономна котельня;  

• Бойлера гарячої води;  
• Сучасні комп’ютера;   

 



ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-08-20-001392-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  

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  

216 Година  Відповідно до 
документації, 
Україна  

від 20 вересня 
2021  
до 05 листопада 
2021  

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, 
(%) 

Iнша 
подія  

Надання послуг ВИКОНАВЦЕМ та отримання їх 
ЗАМОВНИКОМ оформлюється Актом 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: 788 400,00 UAH з ПДВ 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   788400 UAH  



L}14KOI IABLIV|4 OPT'AI'I KHiBCbKOi MICbKOi PAAh (KI4IIICbKA MICbKA AEP}I{ABIJN AITN4IIIIC] PAI[I,B I

AEnAP'fAMEH'r- MOJTOAT TA CtloP]'y

ilvlT 
'tq 

o- Io I-IAIIbK,{ C II O P'f L{t} I I A
IIIKOIA 3 XOKEK) (COKI,|I>

€APnOy 43197718, ayr. lOpia l"rr,resrca (Me.ruuuroea),46, *r. Kuie, )'rcpaiua,
04 I I 9,re,r.+38 (067) 504001 7, e-ma il: d ush.sokil@gma i l.com

XVIV

IIPO'I'OKOJI
ITOMITETY 3 KOHKYPCTTI4X. I'OPI-IB 3AMOBII14KA
rrpo Br.r3HaqeHrrq flepeMo]Kuq T:l [raMip yKJlac-r'lt /Iot'oBip

Nb 13-09/03 eia 13 nepeuw 2021 p.

llpucyrrri:

3acryrHuK roJroBr4 reHAepHoro xouirery
Cexperap reHAepHoro KoMirery
r{,reu reHAepHoro KoMiTery

Biacyrui:

IIIAOAPIIIlKO Jl.M.
IIItrPEAI{ },}.C.

3O3OBCbl(:l/14 Il. lr.

r{rreHu leHAepHoro KoMirery:
LII4EIPEB B.B.
MAPKOB CbKr4il A.A.

3aciAaunq npaBoMotrHe, rrp[cyrus 6inuua xirrxicrs.{reHis reHAeprroro Kr:)]\,ri'rer'y,'

IIOCIU 3 xoKero (COKIJb.
[oPqAoK [IlHHlIfr:

L Ilpo BI43Har-IeHH, repeMor{uq nporleAypr4 ei4xprarrzx 'roprie rro npcil\,lcr'\
:arcynin"rri (UA-202f -08-20-001392-c) <<floc.ny,ru JIboAoBor-o MailAaHqr{Ka t'a
II p r"rl elJI Hx n pu mi uleH u (dK 021 22015 <€lu n n fi rarcyuine.r s s u fi cJr oB H rr rc> 92 620000-
3 Iloclyru, noB'rtani si c[oproMr) ra upufiuarrr pirueHu, npo uavip yKJlacl'rz .,1olonip
npo 3aKyrrierro.

llloao rHlaHHfl I nopagrcy AeHHoro cJryxaJru:
lUaQapeura JI.M.,
llonoaiaav noni4otvtllB, IrIo sriAHo 3 rr. 18 q. I cr. 1 3axony Vxpai'uu <[po ny6riurri

':axynin.rri> (Aani rro reKcry Ilboro rporoKony -- <3axoH)), nepeMoxqeM t]porte,'lyprj
:arcynin"ni e yrracl{I4K, reHAepHa rporro3urlis sxoro ei4noniAae nciu rcpurepirv't'a yMollaN4.
LUo Ba3Haveui y ren4epnift goxylaes'raqii, i sprgnaHa nafi6inrru ercououiqHo snliArrolo,'ra
flKoMy 3aMoBHr4K uoei4orrauB rrpo Hauip yKnacrr4 4oronip ilpo 3aKynie,rrc.



3r-iAHo s q. 15 cr. 29 3axoHy 3a pe3ynbraraMr4 po3rJrfl/Iy la orlirrxr.t rur,,lcprroi
Irpolro3I4rtii/uponosraqii 3aMoBHI{K Br43Haqae [epeMoxrl, [poueAypa aaxyrin"rri la
upufinaae piureuHr rrpo uanaip yKnacrr4.qoronip npo 3aKyrrierlo:riArro 3 rlr4M 3axouon.

3riAtto : ,r. I cr. 33 3axony piureuHq npo uavrip yKnacrpr 4oronip rpo 3ax\/rris"rrr<r

ltpv fivaerucr 3aMoBH14KoM y Aerrb B[3Har{eHHf, yqacHaxa rrcpeMoxucM lrportc.lyp}{
:axyrrin,rilcnporqeuoi :ar<yuinni. flpormov oAHolo AHfl 3 larr4 yxBaJ]euru raKolo
piruetttut 3aMoBHIrK onpl4nroAHloe B enerTpoHsift czcrerrai :axyuiBeJrb rroBiAourrcrrrrr{ rlpo
rravip yKJIacrI4 4oronip npo 3axyuisrro. lloeiAoNa:reHH, npo uarraip yKnacru ,rlolonip rrpo
:arcynignro roBt4 HHo uicrura inSopnraqiro nepe46aueuy 't. 2 cr.33 3axorry.

3rilno s q.6 cr. 33 3aNaosHlzx yKJraAae 4oroaip rpo 3aKynierrc:r yqacHr,u<ou, rrcur.i

suzHauuir nepeMoxrleM npoqe1ypr4 saxynieni, rporrroM crpoKy eii rioro rrporro3l.irril', rrc
tti:ttitue rti>rc uepes 20 auie 3 AH, npufiuxrrr pirueuur npo Hanaip yr(Jraclr4 itoloeip rrpo
sarcyrtinlrc si/tnosiAHo Ao BrzMor reHAepHoi 4oxyrraen'raUiI ra reHileprrol rrporro';rarti'f
rlepeMoxllfl npoqeAypa:axyninni. Y szna4ry o6rpyHroBaHoi ueoSxilrrocli clpoK i(rrl
yKla/lar{Hfl /tofoBopy Moxe 6yru rpoloBxqHufr ao 60 Anie.

3riluo 2,t.7 cr. 33 y pasi siANaosr repeMoxrlq npoqeAypu:aryninrri/crporrtcuoi'
:ar<ylinli ei4 ni4nzcaHH.rl AoroBopy npo 3aKyui.srro ei4noei4rro Ao Rr4Mor 'rclrilcltrrol

/toKyMer{raqiiloronoueHHq rpo [poBeAeHHq cnpoqeuoi sar<yuieni, r]eyt(JrallcnJtl
/toloBopy upo 3aKynisrto 3 BIIHH y9.acHkrKa a6o nenaAaHHq 3aMoBFu,lKy ui,llrrucauolo
/toroBopy y c'rpoK, Ba3HaqeHzfr IIau 3axouorra, a6o seuaraHH-fl rrepeMoxueM rrpor-le.rl.ypr4

:axyninni AoKyMeHriu, ,Io ni4raepaxyrorb ni4cy'r'uicrr niAclaB, yclarroBJreHr4ix cl'a'n'crr)
l7 Irboro 3arcoHy, 3aMoBHrIK ni4xlarre reHAepHy fipono3r4uiro/npollo:artixr lar(olo
yLIacHaKa, BV3HaLIae repeMoxlu npoqeAypn :axyuiuni/cnpouleuol sarcyninri cepe;t r'Iix
yuacHut<iB, crpoK Aii reuAepnoi [pono3rarlii qxux ule He MVHyB, r'a npnffvac pirrrerrn, rrpo
Hanaip yKnacrtl 4oronip rtpo 3aKynisrto y rop.rllKy ra Ha yMoBax, Bn3ttaqelr14x lucK)
c'ra'n'eto.

'l'axoN:r-iAuo:.{. I cr. 10 3axony 3arraonurrK caMocrifiso ra 6esouJrsLlrro Lrcpc3

aB'roph3onaui elexrpouui rvaitgamuKkl orrpunroAHro€ B eneKrponsifi cacrcvi :ax1,1rinc:li,
y IIopxAKy, tic't'aHoBneHoMy YnosHosaxeHr4M opraHoM Ta rrr4M 3axonour, indtoprvartiro
Ilpo :taKyltie,rrc, B ToMy .rlacri: noni4ouneHHs upo navrip yKnacrr4 4oroeip lpo 3aK),rria;rn-r
- IIporqI'oM oAHoro AHfl 3 AHfl rtpuirrurrtlt piruenna rlpo Br43HarreHH, r]cpcr\,ro#.llr
rporreAypa :axynieni.

BI{PIIIIIIJIII:
I. Bagnaqzru repeMoxueM rporreAypr4 ei4xpa'rux roprin :riAuo lrpc/tN,rcr'\

saxyrrieni (lJA-2021-08-20-001392-c) <<floc.ny'rn Jrr,oAoBoro naaiiAauquKa 'r'il

rtpLrJIcI-Ju{x npnmiuleuu (f,K 021:2015 <<€lunufi rarcyniaelruuil c,roBHrrK>> 92620000^
3 llocLryI'r, noBtflsaHi si ctroproM>>) - ToeapvcrBo g o6NaeNenoro ni4rroBirta^irr,rric'ruo
(JIITOAOBA APEHA HA BAH|)) (xoa eAPlIOy 43422234) (aarri rrepcvo>reur,)
(a4peca: Yxpaiua, 02000, rr,r. Kuia, rpocneKr AxaAeuixa fnyurxor:a, 6yl. 1).

2.ITpwhurrra piureHHq rpo narraip yKnacrll Aoronip rpo 3aKyrrisruo sriTirro npc/(vrc'r',\,
:arytrinli <IIoclyru JIboAoBoro mafi4auvurca ra rrprrJrerJrrrx rrpuruiulerrs (ltX
021:2015 <€Auuufi rarcyuine.nusufi cJIoBHr.rK>> 92620000-3 [Ioc.nyrr.r, rroB'g:arri .ri

cllop'roM>) s rrepeMoxqeM'ra na4icrarvt Ha aApec)/ nepeMoxqs nosiAoMJrelrrrr{ ulto rluuip



yKrracra Aoronip npo 3aKyriurc. L{iHa reHAepHoi upono:uqii: 788 400,00 r'pH. (cin,rco'r

eiciN,rAecsl eiciNa rwcfl9- qorr4pt4cra rpuBerlr 00 xonifiox) y r..{. II/[B - l3l 400,00 r'pu.
(cro lpa4qslb oAlra rlacflv,a qorapl4cra rpI4BeHr lJO xouifiox) . Micrre fiutatt:,l_ rtocJlyl':

n,l.Kais , rpocreKr AxaAeuixa fnyruKoBa,6ya. 1. 3ararrHa xinrxicrb loAt4II:'.216 r'o,'1t4r{.

Crpor HaAaHHfl rrocnyr: s 20 nepecHfl rro 05 nzcrorrurc202l p.

3. IlporrroM oAHoro AH{ 3 AHfl uprafturrrfl uboro piruennr oilplrnrcArillrLl Lrcpc3

aB'ropa3osauvk eJreKTpoHswit vaitAaHqvK na Be6-uoprari Yuoarroeaxerlot'o oplauy B

rropflliKy, Bc'rarroBJreHoMy Y[osHonaxeHI4M opraHoM ra 3axouou, trosiAol,t.rtcr]r,, npo

rranaip yKJracru loroeip rpo 3aKyrrisruo.

IOJIOCI/BAItrI:

3acry'nHlrK r-oJroBZ ('rpenep-nu IIAOAPIIIIKO Ji.N1

Cer<perap reHAepr{oro xouirery
(cer<pe'rap-apyxap) UIIIPtsAK

Lhen reHAepHoro rouirery 303OBCbt<VW

CxraA rcovire'ry: flpisezrqe'ra iniuiarra Peeyrrs'ra'rn
fonocyBaHFI,

(r<3a>r, <ilporu>>,
<Ytpuvancr>):

3acrynuzK roJroBkr reHAepHoro
xovi're'ry

TIIAOAPEHKO It.M. (3A,))

Cexper ap'reHAepHolo xonairery TTIEPEAK B.C.

LlLreu'reHAepHoro ronirery 3O3OBCbKI4IZ B.E.

(3,A)

(3A,))

/ L'L,,1(r,C-L(-r<..

B[:



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 

 Вересень 93 3 650,00 282 875,00 339 450,00 

 Жовтень 117 3 650,00 355 875,00 427 050,00 

 Листопад 6 3 650,00 18 250,00 21 900,00 

      

Всього: 657 000,00 788 400,00 

 

Загальна вартість пропозиції (словами з урахуванням ПДВ) : Сімсот вісімдесят вісім 

тисяч чотириста гривень 00 коп. , в  тому числі ПДВ 131 400,00 грн ( сто тридцять одна 

тисяча чотириста 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 

 



ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-08-20-001529-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  

Назва предмета закупівлі: Послуги спортивного залу 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 спортивного залу 
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  

567 Година  Відповідно до 
документації, 
Україна  

від 20 вересня 
2021  
до 31 грудня 
2021  

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, 
(%) 

Iнша 
подія  

Надання послуг ВИКОНАВЦЕМ та отримання їх 
ЗАМОВНИКОМ оформлюється Актом 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): 

ФОП СМУЛЯНСЬКИЙ ДМИТРО 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 226 800,00 UAH з ПДВ 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   226800 UAH  

 



IlIlKollABql.l14 oPfAI-l KL4iBCbKoi MICbKoi PAAH (Kr4iBCbKA MrcbKA Arlp ABriA AllN4trllc]r pAltltl

AE|IAP-|AMEl l'f MOJI(IAI TA C|IOP'[]/

ilvlT 
'trro 

-K) IIA IIb I{:A C II O p]'l[I][I A
IIIKOIA 3 XOKIIIO (COKII)

€'APnOy $197718, ay,r. lOpin l,r,rerlrca (N{eruurrroaa),46, nr. Klrin, Yrrpaiua,
04 I I 9,re.n.+-38 (067) 504007 7, e-ma il : d ush.sokil@)gr1a i l.com

ilPO'l'OI(Or
KOMITE'I'Y 3 KOIIK)/PCIII4X 'TOPT-IB 3AMOI}II14 KN
rrpo Br{3HaqeHrrq nepeMo?l(ufl Ta HaMip yKJtacT't{ /Io[oBip

J\t 13-09/02 eia 13 nepeqw 2021 p.

I Ipucyrui:

3acrynnuK roJroBr4 TeHAepHoro KoMiTery
Cexpe:rap reHAepHoro KoMiTery
Ll.ueu rer{AepHoro xonairery

Bilcyrui:

r{reHn reHAepHoro xoruire'ry:
TII4EIPEB B.B.
MAPKOB CbKr,ril lI.A.

TIIAOAPTJI_IKO JI.M.
UIIIPEAK B.C,
3O3OBCbKl4r.i Il. E.

3aciltattrts [paBoMoqHe, npl4cyrnq 6imua r<iruxicrr .ureHis rerrAeprroro x.ovi'rc r v
/UOCLU 3 xoKero (COKIJI).

roPqAoK {EHHLrfr:
l. tlpo BI,I3HaqeHH, rlepeMoxllfl rporleAypr4 ni4xparax roprie ro rrpc/tMer.\

:axyrrinni (UA-2021-08-20-001529-c) <<floc.nyrn croprrrBHoro 3aJry 'ra trpuJrerJrHx
rrpnn'riuleuu (f,K 02122015 <<€Auuufi sarcynine.nuuufi croBHnK>> 92620000-3 IlocJryr.u,
ttos'slaui :i cnopron>>) ra npuilrrrw pirueHur [po Hartaip yKJraclu ,rrolonip rpo
:axynienro.

llloao nulaHHq I nopngry AeHHoro cJryxaJltr:
lllaQapcura JI.M.,
l{onoei4au noniAovuB, ulo 3riAHo 3 r. 18 q. I cr. 1 3axony yxpaiuu <llp,o uy6:riqrri

:axynin"rri> (aarri rro reKcry rlboro rporoKony - <3axou>), repeMoxrleM nportcr/ryph
:axyrriani e yqacl{ktK, TeHAepHa nporro3r4qir xroro siluosiaae sciNa xpurepi.rll t.a yMonaM,
Illo Bl43llaueui y ren4epuifi 4oxyrraeuraqii, i ez:Haua uafr6inru eKor{oMi.{uo srri/rtltot(), t'a

,iKoMy 3aMoBHHK rrOOi4OVnB rrpo UaUip yKJracrr.r 4oronip npo 3aKyrrierro.



3riauo 3 tt. 15 cr. 29 3arony 3a pe3yJrblaraMu po3rnflAy la orlirrxn lurilcprroi'
rpotlt)3HIlii/nporrosaltii 3aMoBHI4K Br43Haqae repeMoxq-q rpoueAypH:axylrin.rri .l.tr

rrpufirvtae pirueuua npo uarraip yKnacrr4 4oronip rpo 3aKynierro sriArro 3 rtgrvr 3axorrov.
3riAno s'I. I cr.33 3axony pirueHu, npo uavrip yKnacrr4 4oroeip rrpo 3aKyuiurrti

ttpnliuacTlcl 3aMoBHI4KoM y AeH[, BH3HaqeHH, yqacHnKa rrcpcMoxqcM rrpoltcitypr{
:axyrrie,rrilcuporqeuoi saxyninni. Ilporarou oAHoro AH, 3 Aa't'A yxBaJrer{rr, .r€rKor.o

piulerrur 3aMoBHI4K oilptanloAHloe B eneKTpoHuifi clrcreui :axyniBeJrb rroBi4orur.ncllru rpo
nanaip yKJlacru 4oronip rpo 3aKyuisrro. Iloni4otrneHH, upo nauip yKnac1'Ll /to;oBip lrpo
:arcyrrin"rrro noBr4HHo uicrz'ru iHsoprraaqiro nepeg6aveny ,r.2 c,r.33 3axorry.

3r'irtrro:,r. 6 c'r. 33 3aNroeHrax yKnaAae 4oronip rpo 3aKynierro 3 ylraqrllxor,r, rircnr.r

suzttaauu rlepeMoxlreM IrpoqeAypa raxyrrinni, rporrroM clpoKy lii zol'o rrpor<>3r.{rrir', rrc
rtigrlillte uix uepes 20 lHis 3 A:as, npufiuarra piruennq npo uarraip yKJracr7 itor.onip spo
:axyninrrrc silnoeiAHo .qo Br4Mor reHAepHoi 4oxyueurauii ra reH/lepHoi' nporroshrtil'
IlepeMoxllq npoqeAypt4 :aryuinni. V spluagxy o6rpyHroBaHoi seo6xiZtnocl'i c.r'poK /(11
yKnaAaHH, AoroBopy Moxe 6yru npoAoBxe:aui,t ao 60 Anis.

3ri4uo z T.7 cr. 33 y pasi ni4vronu repeMoxr1f, rpoqerypkt saxyniui,/clporrtcrro'i
:ar<yninni niA rriAnLrcal{H, AoroBopy rpo 3aKyrieruo eirroeiAqo Ao uuMor' 'rgrr/tcprr1;'i

ItoKyMeHrauii/or-onouleHH, npo npoBeAeHHr cnpoueuoi :axynieli, rreyr(Jraitcnrru
/{oroBopy npo 3aKyuislto 3 BI4HI4 yqacHzKa a6o seuaAaHHfl 3aMoBrlHKy rriAtrucalctlo
/tofoBopy y crpoK, Bu3Har{eHufi quu 3axouou, a6o sesaraHHfl nepeMoxrleM lrportc,j(yl)r4
:arcyiliBni /roKyMeHria, rqo ni4rnep.uxyrorb ni4cyrnicrr ui4craB, ycrarroBJrer{ax c1.a,rl.eK)
17 qt oro 3axouy, 3aMoBHI,IK ni4xume reHAepHy rrporro3rruiro/nporrosilr.iro r.aKol.o
yLIacrIUKa, BI43HarIae nepeMoxllfl rrpoqe1ypur:aryuinni/cnpoulerroi :axynin;ri ccpc,rl r.r.r.\

yuacuaxin, c'rpoK lii reHAepuoi rporlo3r4rlii qxux Iqe He Mr4HyB, ta npuirxrac piruclgrl rrllo
rrartaip yKJIacrH 4oronip trpo 3axynieruo y [oprAKy ra Ha yMoBax, Br43r]aeerJHX rricrc
c'taTT'eto.

'l'axoN:ri4uo: v. 1 cr. l0 3axony 3auonulrK caMocriiuo ra 6esonJrar.rro Lrcpc:i
aB'topl43osaHi erexrpouni ulafi4auvuKl4 orlpl4nroAr{roe B eneKTpousifi cacrevi :ar<ypir;c:rr,
y rloprAKy, BcraHoBneHoMy YroeHoeaxeHuM opraHoM Ta rIHM 3axouov, inQoprvrarliro
npo 3aKyrlielro, B ToMy'llrcri: uoni4ouneHHq npo uavrip yKnacrr4 4oronip rlpo 3ar()/rris"itxt
- tlpol'r|oM oAHoro AH, 3 AHt rtpuitrufitlt piurenrrr flpo Br43HaqeHr]fl lrcpcMc)7Ktt1
rpoqeAypa sarcyuir,ri.

BIIPTiltr{JILI:
I' I)usHaqwru repeMoxueM rpolleAypr4 ei4xprzrux roprin :r-i1no rrpe/rNrcr.\

:axyrtinri (UA-2021-08-20-001529-c) <<floclyru cuoprlrBHor-o 3aJry 'ra upsJrepiryr
rrpunairueuu (l(K 021:2015 <€tnunfr raryuiee.nrHufi cJToBHHK> 92620000-3 IlocJryr.H,
troB'q3aHi ri cnoproM>>) - OO|I CMyJLflHCbKVntrMI4TPO OIEKCAIIApOI]14LI (^ic
tra niTlcraei :anacy e e4uHouy AepxaBHoMy peecrpi rcpr4ltgr{Hrzx oci6, $isr4uHax oci6-
rri4npuelrqin ra rpoMaAclxrax $opMyBaHb llb 2 074 000 0000 013047 eitr 04.06,2008
poKy, PI-IOKIIII 2891402231) (sani - repeMoNeqr) (a4peca: yxpairra, 01135, ur. Krr'n.
rlpocneKl Ilepeuorn,6yA. 18, xn. 65).

2.Ilpuiruarn pirueHH, rpo navrip yKnacrr Aoroeip npo 3aKynisJrrc griArro rrpcr/Ir\,rcl.)
:aryflinni <<floc.nyru cropruBHoro 3aJry ra rrprurer-Jrr{x npunaiuleur, (/lK 02t:2015



((ClluHI'rii 3aKyriBeflr,H14il c.ttoslrHt<>> 92620000-3 floc.rryru, noB'r3aui :ri crroplonr>)
llcpeMoxlteM ra Ira4iclaru Ha aApecy repeMoxq, noBi4ol,r-rreuu, rpo uanrip ),KJtac't.rj
4oronip rpo 3aKynierlo. I]iHa reHAepHoi nponosuruii: 226 800,00 rprr. (71eicri /tsalrtr.r'r,
tuicrt,'u4cqq siciN,Icor rpLIBeHb 00 xouifrox) 6es lltrB. Micqe HatraHrrfl rocryr: na. Kuj'n .

ByrI. t{ncrqxiecbKa, 6yl. 20. 3araruua xirrxicrs roAr,rH: 567 roAr4rr. C.rpor Haila1r$
rrocnyr: :20 eepecH, rro 31 rpyanx202l p.

3. IlpouroM oAHoro AHr 3 AHfl rpufrurrrf, rlboro pirueurrr oilpr4JrrollHy1vt Lrcllc,l

aB'l'opH3osaHuii eneKTpoHsurt xrailIaHquK ua Be6-noprani Vuoenonaxerrolo opt.au\ B

IIopr/IKy, Bc'raHoBJIeHoMy YnoeHoeaxeHuM opraHoM ra 3axoHov, uosi;Ioll,itcnlll trpo
uauip yKrracru 4oroeip npo 3aKyrismo.

I'OJIOCYBAJIII:

Crc:raA xouirery: Ilpiaenule ra iniqianra Pesyrura'rH
r-oJrocyBaHrrt

(<<3a>>, <flpolu>,
<Vrpznaaecn>):

3acrynuuK roJroBrz reHAepHoro
rcovirery

II]AOAPT]HKO II.M. ((3.A)

Cerpclap reHAepHoro rcouirery TTIEPBAK B.C. (3z\)

t{leu'reHAepHoro ronailery 3O3OBCL,KZI4 B.E. (3z\)

JauryrrHr4K l'0JloBt4 KoMlTeTy i

Cexperap reHAepHoro xoruire
(cexpe'rap-apyxap)

(rpeHep-B

)ry

|ILAOAPr.l iliO

UIIPEAK B,C

LIrreu'rerrAepHolo rcouirery 3O3OBCbKI,l'1
/ \tL]?in-ra0)

-[.M.

B. t:



 

 

 
ФОП СМУЛЯНСЬКИЙ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
65 Проспект Перемоги, Київ; Tell. +380 67 2399707;  
IBAN:UA143052990000026002016215277 
dima@smulianskyi.com;  

 

Вих.№3-08 

від 30 серпня 2021р.          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:   

 

Загальна вартість пропозиції (словами без  ПДВ) :двісті двадцять шість тисяч грн. 

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.  

№ Місяць Кількість годин 
в місяць 

Ціна за 
1 год., грн. 

Загальна сума, грн. 
без ПДВ  

Загальна сума, грн.  

 Вересень 117 400 46800 46800 
 Жовтень 150 400 60000 60000 
 Листопад 150 400 60000 60000 
 Грудень 150 400 60000 60000 
Всього:  226000 



ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-08-20-001611-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  

Назва предмета закупівлі: Послуги спортивного залу 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 спортивного залу 
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  

105 Година  Відповідно до 
документації, 
Україна  

від 20 вересня 
2021  
до 31 грудня 
2021  

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, 
(%) 

Iнша 
подія  

Надання послуг ВИКОНАВЦЕМ та отримання їх 
ЗАМОВНИКОМ оформлюється Актом 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: 42 000,00 UAH з ПДВ 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   42000 UAH  



B14KOIIAI]LIt4II OPI_AH KI4iBCbKOi MlCbKOi PAAI4 (KI4IT}CbKA MICbKA IIBPXAB}]A AIIMIIIICI I)AIU'I)

AEtIAPTAM EHT' MOrrO,4l TA CI]OPTv

l\WT fiqo-lo HAIILKT\ CIIO PTI{I}I I A
IIIKOJIA 3 XOKE,10 (COKIJI)

CAPIOy 43197718, nylr, K)pin l"r,'IeHrca (MeruHuroaa),,16, nt. Kuie, Yrcpaiua,
041 l9,rer.+38 (067) 5040077, e-maiil: dush.sokil@grna il.com

I(YIV

[IPO'I'OKOI
KOMITE'I')/ 3 KOIIK)/PCHI4X T'OPI'IB 3AMOI}II14KN
tlp0 Br.r3rraqeHHq rrepeMo2Kus Ta rlaMip yI{JIac-r'H lloronip

Nb 13-09/04 eiA 13 nepeurn202l p.

Ilpncyrui:

3acrynuuK roJroBH TeHAepHoro xoulire'ry
Cer<pe'rap reHAepHoro xoruirery
rlnes reHAepHoro KoMiTery

BiacyrHi:

r{resu re HAepHoro xotvrirety :

qI4EIPEB B.B.
MAPKOB CbKVTVA.A.

IIIAOAP[II IKO JI N4

u_lEPBAr( B.C.
3O3OBCbK t{il ll,lr,

3aciAanHq [paBoMor{He, flpncyrus 6irrua xinr,ricrr qreHie reHAep]rolo rcoH,li'rc'r v

/(rcClII 3 xoKero (COKIJb.
TIOPflAOK fEHHLTfr:

l. flpo Bu3rrarieHHfl nepeMoxrlfl [porleAypr4 ni4xprarr,rx roprin rro l]pc,{ivrcr'\,
'raxyrrin.ni (UA-2021-08-20-001611-c) <[oc.nyru cnoprr.rBHor-o 3aJry 'ra upr{Jrelilr.rx
rrpnnairucur, (7t{K 021:2015 <€tuunfr sarcyniee.nuuufr cJroBHrrK>> 92620000-3 IlocJrvlrr,
nos'sraui ri cnoprona>) ra tpuitutrrt pirueHrrr rpo uarurip yKnacrr4 ltolonip rpo
saxyuin-urc.

IIIoao ruraHHfl I nopn4rcy AeHHoro cJryxaJrrr:
IIIaQapeurca JI.M.,
l{ononi4au noni4orr,urB, rrlo sriAHo s n. 18 q. I cr. 1 3axouy Yxpaiuu <[po ny6lriqrri

saxyliui> (lani rro reKcry uboro rporoKony -- <3axoH))), nepeMoxqeM rrportclt\pu
:axyrrinni e yqacHr4K, TeHAepHa rporro3uqiq qxoro aiAnosiAae ncina rpurepirrvr la y\,lonaM.
ruo Bpr3r{aveui y reu4epuifi 4oxynaeu'raqii, i sr4sHaHa uafr6inru exonorrai.tro B14r'i71rrour,'ra

,KoMy 3aMoBrrr4K noeiAoNauB rpo uauip yKnacrr4 4oronip rrpo 3aKyrrier]o.



3r'iAuo s .r. 15 cr. 29 3axoay 3a pe3yJrbraraMLr po3rnrAy ra orlirtxr lett/lepttol
nporro3rzrlii/npolro:zqii 3aMoB[r]rK Br.r3Haqae repeMoxlrs rpoueA)/pt4 rarcyrrill:ri la
npufinaae pirueunn npo nauip yKnacrr4 4oronip npo 3axy[ieJrro sriruo 3 qaM 3arcottou.

3rilrro s .r. 1 cr. 33 3axony piureuHx upo navip yKnacra 4oroeip IIpo 3aKyrtis'ltto

rrpufivaerscr 3aMoBH14KoM y AeHb Br43r{aqeHFu yqacHlIKa nepeMoxr-lcM tlpot(cil]'pt4

:axynia"ni/cnpoulenoi :axyninni. llporrrou oAHoro AHfl 3 Lalvt yxBaret{l:1, 't'aKot'o

piu-renun 3aMoBrrr4K orrpt4r'rloAHroe B eneKTpoHuifi cncreui saxyniBeJlb ttoBiAoira.rtctttttl tlpo

rlarraip yKJracrlr 4oronip npo 3arryniarro. lIosiAoNa-rIeHH, npo uarraip yKnacr'll ,,l<tt'onip llpcl

:axyrrin.rrro nonlrHr{o l,licrura iuQopuauiro rrepe46a.reny q. 2 c'r.33 3ar<orry.

3r'iztno s q. 6 cr.33 3aMosuux yKnaAa€ 4oronip rpo 3aKynierro 3 yqactll4t(otvt, txHtt
enzuasuii rrepeMoxqeM npoqeAypr :axynisni, rporrlroM crpoKy 4ii fiolo rpolro3l4rlil'. rtc

rri':trirrre uix Lrepe3 20 auie 3 AH, npufiHrrtr pirueHHf, npo nanaip yKJIaclH Tloronip rrpo

:arcyrrinrrrc ei,{rrosiAHo Ao BvMorreHAepHoi 4orcynaeu'ra[ii ra reH4eplroi ttpotttttutli'i
rrepeNroxu, npoqe Aypu :axyuinni. Y srnaaxy o6rpyHroBaHoi rreo6xiluocli clpoK ltJL
yKnaltaHH, AoroBopy Moxe 6yrw rpoAoBxe]ts^vtit ao 60 Auis.

3rilno 2,1.7 cr. 33 y pasi ni4voou nepeMoxq-,r rpoqegypkt saxyninrri/crporrrctto'i
:ar<yninni eil niAnracaHHfl AoroBopy npo 3aKyniBrro eiAnoeiluo Ao BHMor' 'rcttTlcptto'i

AoKyMeHTaqii/oronolueHH.t rrpo [poBeAeHH, cnporqeuoi :axyniui, He]'K,raAerIufl

/IoroBopy rrpo 3aKynisrlo 3 BWHLT yqacHr4Ka a6o seuaAaHHq 3aMoBIIHKy nillttttcattot'cr

iloroBopy y c'rpoK, Bu3Har{eHprfi quv 3axouou, a6o ueuaAaHH, IlepeMoxueM Ilpouc,rly'p}1

:arcyrrie;ri /loKyMeHrie, u1o ni4rnep.uxyrorb ei4cylaicrr riAclaB, ycraHoBJlcnprx cla'rleK)
l7 rtboro 3axoHy, 3aMoBHr4K eiAxarse 'reHAepHy npono3r,ruiro/nporro3Hrtiro laKol o

yqacHr4Ka, Bu3laua€ repeMoxq, npoqeAypr4 sary'nieni/cnpoulertoi saxyninri ccpclt lr.1x

yuacuu xin, c'rlloK Aii renAepHoi rporro3rrrlii srrax rqe He Mr4HyB, ra nprzfivrac pirrrelrlrr{ rrpo

rranaip yKJracru goronip rpo 3aKynierlo y nop{rlKy ra Ha yMoBax, Bu3r{aqc}rux rticrir

c'fa'fl'eto.
'l'axoN:ri4uo s u, I cr. 10 3axony 3arraou{r4K caMocrifino ra 6esonJl€rruo t{cpc3

aBTopr43oBaui erex'rponni wailaavuuKr4 orrpranroAHroe B eneKTpouuifi cuc'revi :arcyttinc;rs
y rropflAKy, BCTaHoBneHoMy YnosHoeaxeHHM opraHoM Ta rIr4M 3axoHov, iHrfopnrartirt-,

rrpo 3aKylin,rrc, B roMy qucri: nosiAoNureHHr npo navrip yKnacrr4 4oronip rpo 3aKyuislro
- nporrroM oAHoro rHfl 3 AH.s rtpvtitunrtt piureuur rtpo BH3HaqeHrr, flepeMoTrotri

upoueAypra :axyninrri.

BIIPIIIIIIIII:
1. IlHsua.{uru repeMoxueM nporleAypr4 ni4xpzrrax 'roprie aliltso rrpe/l.\'rer'\

';arcyrLieLri (Urt-2021-08-20-001611-c) <<floc.nyru cropruBHoro 3arry 'ra rrprrirer.rux
upunriureus (/{K 02122015 <€AuHnfi sarcyniaersunfr cJroBHr.rK>> 92620000-3 IlocJrylr.r,
noB'fl3aHi ri cuoploru>>) - TonapncrBo 3 o6uexeuoro ei4uoeiAalrr,uic'rro <JII>Oi(OIIA
APtil IA I IA tlA[-l[-)) (xoa eAPlIOy 43422234) (,qari -- repeMoNerlr) (alpecer: Yrcpairra,

02000, na. KHin, rpocrreKT AxaAerr,rixa fryurrcona, 6iy4. 1).

2.llpuiruxra piureHH, npo nauip yKnacrr4 4oroeip npo 3aKyuierrc :li4Hc, tlpeAMc'r'y

:axyrriui <[Ioc.nyru croprrrBHor-o 3aJry ra rpIrJIerJII{x npuvriureur (/(K 021:2015
<<€Auur.rfr rarcyuinersHufi cJroBHr.rK>> 92620000-3 llocJryrrl, noB'r3aui :i cnoploM))) .3

rrepeMoxrleM Ta uaAicra'ru Ha aApecy [epeMox]-It [oBiAoNa,'IertHq npo rravrip yKJlac'rh



/toronip ilpo 3aKyrrinlro. I]iHa reHAepHoi rpono:ztuii: 42 000,00 rprr. (copoK ilBi t'i'rcg'ii

r-pl4gcHb 00 rconiirox) y r.u. IIAB - 7 000,00 rprr. (civ rrzcxr-I rppIBeIrr, 00 xorririol<). Vlicrte

r{altar-uu rlocnyr': rra.Kraie , flpocrreKr AxaAeuixa l.'nyruKoBa, 6yri. l. l]ara:tt,ltet ri.;tt,tcic t's

roAr4rr: 105 rolvru. Crpox HaAaHH, nocnyn :20 nepecHrl no 31 rpyaut202l p.

3. IIpolrroM oAHoro AHr 3 AHq upufiurrrf, rlboro pirueuur o[pr,IlrcAnlz'u4 qcpc3

aBTopr,r3osauuir enercpoHttuit vaitAaHr{uK ua Be(5-uoprani YnonttosaxeHolo opt'atty n

lroprulKy, BcraHoBJreHoMy YnosHonaxeHl4M opraHoM ra 3axouov, ttoeiAoNa.rtctltIfl ltpo
rrauip yKnacru 4oroeip rpo 3aKynierlo.

t'oirocvt-JAJt 14:

CrcrraA xovirery: llpi:nrarqe'ra iuiqiara Perylura'rzr
fonocyBaHH,

(rr3orr, <Ilporn>>,
<Yrpuuanca>):

3acrynuzK roJroBr4 TeHAepHoro
r<onairery

IIIAOAPEI{KO JI.M. (3A))

Cexperap reHAepHoro xotr,tirery IUEPEAK B.C. (3A)

t{leH Te HAepHoro xouirery 3O3OBCbKI4IZ B.E. (34')

3acrynnuK roJroBr,r xorrai'rery (rper

Cexperal) reHAepHoro xouirery
(cer<perap-apyxap)

y LLL.l-tr<'- IIIAOAPITI IKC)

TIEPBAK B.C.

303()8Cbt<tLrL

il ,rt

L{trerr reHAepHoro rcouirery // \ksrlraM

J].M.

R.E,



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 

 Вересень 15 400,00 5 000,00 6 000,00 

 Жовтень 30 400,00 10 000,00 12 000,00 

 Листопад 30 400,00 10 000,00 12 000,00 

 Грудень 30 400,00 10 000,00 12 000,00 

Всього: 35 000,00 42 000,00 

 

Загальна вартість пропозиції (словами з урахуванням ПДВ) : Сорок дві тисячі гривень 

00 коп., в тому числі  ПДВ 7 000,00 ( сім тисяч 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 

 




