
ЗВІТ 
про результати проведення процедури закупівлі 

UA-2021-02-26-001296-b 
Дата формування звіту: 15 березня 2021 

 

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

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 43197718 

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 відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі (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  Україна, Відповідно 
до документації  

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 послуг на підставі Акту здачі-
прийому наданих послуг.  

Пiсляоплата 30  Календарні  100  

 

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури 
закупівлі: 

26 лютого 2021 10:57  

Кількість учасників процедури закупівлі: 1  

 

Найменування учасників 
процедури закупівлі (для 
юридичної особи) або 
прізвище, ім’я, по батькові 
(для фізичної особи) 

Ціна пропозицій 
учасника до 
початку аукціону 
(ціна пропозиції на 
переговорах у разі 
застосування 
переговорної 
процедури 
закупівлі) 

Ціна 
пропозицій 
учасника 
після 
закінчення 
аукціону 

Інформація про наявність і 
відповідність установленим 
законодавством вимогам 
документів, що підтверджують 
відповідність учасників 
кваліфікаційним критеріям згідно 
зі статтею 16 Закону України “Про 
публічні закупівлі”, та 
наявність/відсутність обставин, 
установлених статтею 17 цього 
Закону 



ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЛЬОДОВА АРЕНА НА 
ВДНГ" 

3 590 989,74 UAH 
без ПДВ  

3 590 989,74 
UAH без 
ПДВ  

Не розглядався  

 

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: Відсутня  

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про 
закупівлю (у разі якщо в результаті проведення торгів не було 
укладено договір про закупівлю): 

подання для участі в торгах 
менше двох тендерних 
пропозицій 

Дата укладення договору про закупівлю: Відсутні  

Найменування учасника (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, 
по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір про 
закупівлю: 

Відсутні  

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: Відсутні  

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт 
або надання послуг): 

Відсутня  

Сума, визначена в договорі про закупівлю: Відсутні  

Дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену 
рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі 
проведення закупівлі за рамковими угодами): 

Відсутня 

Ідентифікатор договору: Відсутній  

 



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 400 3467,88 1 155 960,00 1 387 152,00 

 Травень 400 3467,88 1 155 960,00 1 387 152,00 

 Червень 235,5 3467,88 680 571,45 816 685,74 

      

Всього: 2 992 491,45 3 590 989,74 

 

Загальна вартість пропозиції (словами з урахуванням ПДВ) : Три мiльйони п`ятсот 

дев`яносто тисяч дев`ятсот вiсiмдесят дев`ять гривень 74 копiйки, в тому числі ПДВ 

598 498,29 грн. (П`ятсот дев`яносто вiсiм тисяч чотириста дев`яносто вiсiм гривень 29 

копiйок) . 

 

 

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 

 



ЗВІТ 
про результати проведення процедури закупівлі 

UA-2021-02-26-001524-b 
Дата формування звіту: 15 березня 2021 

 

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

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 43197718 

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 відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі (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  Україна, Відповідно 
до документації  

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  

 

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 26 лютого 2021 11:17  

Кількість учасників процедури закупівлі: 1  

 

Найменування учасників 
процедури закупівлі (для 
юридичної особи) або 
прізвище, ім’я, по батькові 
(для фізичної особи) 

Ціна пропозицій 
учасника до 
початку аукціону 
(ціна пропозиції на 
переговорах у разі 
застосування 
переговорної 
процедури 
закупівлі) 

Ціна 
пропозицій 
учасника 
після 
закінчення 
аукціону 

Інформація про наявність і 
відповідність установленим 
законодавством вимогам 
документів, що підтверджують 
відповідність учасників 
кваліфікаційним критеріям згідно 
зі статтею 16 Закону України “Про 
публічні закупівлі”, та 
наявність/відсутність обставин, 
установлених статтею 17 цього 
Закону 



ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЛЬОДОВА АРЕНА НА 
ВДНГ" 

1 692 687,50 UAH з 
ПДВ  

1 692 687,50 
UAH з ПДВ  

Не розглядався  

 

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: Відсутня  

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про 
закупівлю (у разі якщо в результаті проведення торгів не було 
укладено договір про закупівлю): 

подання для участі в торгах менше 
двох тендерних пропозицій 

Дата укладення договору про закупівлю: Відсутні  

Найменування учасника (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, 
по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір про 
закупівлю: 

Відсутні  

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про 
закупівлю: 

Відсутні  

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт 
або надання послуг): 

Відсутня  

Сума, визначена в договорі про закупівлю: Відсутні  

Дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену 
рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі 
проведення закупівлі за рамковими угодами): 

Відсутня 

Ідентифікатор договору: Відсутній  

 



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 

 



ЗВІТ 
про результати проведення процедури закупівлі 

UA-2021-02-26-001019-b 
Дата формування звіту: 15 березня 2021 

 

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

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 43197718 

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 відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі (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  Україна, Відповідно 
до документації  

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 послуг на підставі Акту здачі-
прийому наданих послуг.  

Пiсляоплата 30  Календарні  100  

 

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 26 лютого 2021 10:30  

Кількість учасників процедури закупівлі: 1  

 

Найменування учасників 
процедури закупівлі (для 
юридичної особи) або 
прізвище, ім’я, по батькові 
(для фізичної особи) 

Ціна пропозицій 
учасника до 
початку аукціону 
(ціна пропозиції на 
переговорах у разі 
застосування 
переговорної 
процедури 
закупівлі) 

Ціна 
пропозицій 
учасника 
після 
закінчення 
аукціону 

Інформація про наявність і 
відповідність установленим 
законодавством вимогам 
документів, що підтверджують 
відповідність учасників 
кваліфікаційним критеріям згідно 
зі статтею 16 Закону України “Про 
публічні закупівлі”, та 
наявність/відсутність обставин, 
установлених статтею 17 цього 
Закону 



ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЛЬОДОВА АРЕНА НА 
ВДНГ" 

220 997,44 UAH без 
ПДВ  

220 997,44 
UAH без 
ПДВ  

Не розглядався  

 

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: Відсутня  

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (у 
разі якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про 
закупівлю): 

подання для участі в 
торгах менше двох 
тендерних пропозицій 

Дата укладення договору про закупівлю: Відсутні  

Найменування учасника (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по 
батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір про закупівлю: 

Відсутні  

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: Відсутні  

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або 
надання послуг): 

Відсутня  

Сума, визначена в договорі про закупівлю: Відсутні  

Дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, 
за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за 
рамковими угодами): 

Відсутня 

Ідентифікатор договору: Відсутній  

 



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 225 403,28 75 615,00 90 738,00 

 травень 225 403,28 75 615,00 90 738,00 

 червень 98 403,28 32 934,53 39 521,44 

Всього: 184 164,53 220 997,44 

 

Загальна вартість пропозиції (словами з урахуванням ПДВ) : Двiстi двадцять тисяч 

дев`ятсот дев`яносто сiм гривень 44 копiйки, в тому числі ПДВ 36 832,91 грн (Тридцять 

шiсть тисяч вiсiмсот тридцять двi гривнi 91 копiйка) . 

 

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 

 



ЗВІТ 
про результати проведення процедури закупівлі 

UA-2021-02-26-001613-b 
Дата формування звіту: 15 березня 2021 

 

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

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 43197718 

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 відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі (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  Україна, Відповідно 
до документації  

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  

 

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 26 лютого 2021 11:24  

Кількість учасників процедури закупівлі: 1  

 

Найменування учасників 
процедури закупівлі (для 
юридичної особи) або 
прізвище, ім’я, по батькові 
(для фізичної особи) 

Ціна пропозицій 
учасника до 
початку аукціону 
(ціна пропозиції на 
переговорах у разі 
застосування 
переговорної 
процедури 
закупівлі) 

Ціна 
пропозицій 
учасника 
після 
закінчення 
аукціону 

Інформація про наявність і 
відповідність установленим 
законодавством вимогам 
документів, що підтверджують 
відповідність учасників 
кваліфікаційним критеріям згідно 
зі статтею 16 Закону України “Про 
публічні закупівлі”, та 
наявність/відсутність обставин, 
установлених статтею 17 цього 
Закону 



ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЛЬОДОВА АРЕНА НА 
ВДНГ" 

137 600,00 UAH з 
ПДВ  

137 600,00 
UAH з ПДВ  

Не розглядався  

 

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: Відсутня  

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (у 
разі якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про 
закупівлю): 

подання для участі в 
торгах менше двох 
тендерних пропозицій 

Дата укладення договору про закупівлю: Відсутні  

Найменування учасника (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по 
батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір про закупівлю: 

Відсутні  

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: Відсутні  

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або 
надання послуг): 

Відсутня  

Сума, визначена в договорі про закупівлю: Відсутні  

Дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, 
за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за 
рамковими угодами): 

Відсутня 

Ідентифікатор договору: Відсутній  

 



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 

 


