
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

 

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

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

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 43197718 

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

31. Вид предмета закупівлі: Послуги 
 
4. Конкретна назва 
предмета закупівлі  

5. Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі (за 
наявності) 

6. Кількість 
товарів або обсяг 
виконання робіт 
чи надання послуг 

7. Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт чи 
надання послуг 

8. 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  

99 Година  Україна, Відповідно 
до документації  

від 10 серпня 2020 
до 30 серпня 2020  

 
81. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип оплати Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, 

(%) 

Iнша 
подія  

Замовник зобов'язаний оплатити визначену Актом здачі-
прийому наданих послуг вартість послуг протягом 30 
(тридцяти) робочих днів з моменту його підписання.  

Пiсляоплата  30  Робочі 100  

 
9. Найменування учасника − переможця 
процедури закупівлі (для юридичної особи) або 
прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної 
особи): 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЬОДОВА АРЕНА НА ВДНГ"  

10. Інформація про ціну пропозиції: 198 000,00 UAH з ПДВ 
11. Джерело фінансування закупівлі: 

 
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   199000 UAH  
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛЬОДОВА АРЕНА НА ВДНГ» 
 

02000, м. Київ, проспект Академіка Глушкова, буд. 1 

код ЄДРПОУ 43422234 

р/р UA793007110000026007052682162  в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м.Київ МФО 300711 

 

 

ФОРМА «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ» 

 

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

надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю послуг: ДК 021:2015: 

92620000-3 Послуги, пов’язані зі спортом (послуги льодового майданчика та прилеглих 

приміщень), 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) : сто дев’яносто всім тисяч гривень , 00 

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 

 

Найменування 

послуг 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна за 

одиницю 

виміру послуг 

в грн. (без 

ПДВ) 

Загальна сума 

вартості 

послуг в грн. 

(без ПДВ) 

 

ДК 021:2015: 92620000-3 

Послуги, пов’язані зі 

спортом (послуги 

льодового майданчика 

та прилеглих 

приміщень) 

 

години 99 2 000,00 198 000,00 

Вартість послуг без ПДВ 2 000,00 198 000,00 

Загальна вартість послуг без ПДВ 2 000,00 198 000,00 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛЬОДОВА АРЕНА НА ВДНГ» 
 

02000, м. Київ, проспект Академіка Глушкова, буд. 1 

код ЄДРПОУ 43422234 

р/р UA793007110000026007052682162  в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м.Київ МФО 300711 

 

ДОВІДКА 

 

Товариство з обмеженою відповідальністью «ЛЬОДОВА АРЕНА НА ВДНГ» орендує 

обладнання таматеріально-технічну базу, що знаходиться за адресою : Київська область, м. 

Біла Церква , вул. Мазепи,89, необхідну для надання послуг за предметом закупівлі CPV за 

ДК 021:2015: 92620000-3 Послуги, пов’язані зі спортом (послуги льодового майданчика 

та прилеглих приміщень) для проведення учбово-тренувальної роботи ДЮСШ з хокею 

«Сокіл» , а саме:   

          

№ Обладнання та матеріально-технічна база 
Кількість 

(площа) 

Право власності: 

на балансі 

підприємства 

або орендується 

1 

Льодове поле (покриття), яке відповідає нормам для 

гри «хокей з шайбою», льодове поле має чітку 

розмітку для гри  «хокей з шайбою»; 

Площа -  26х56 

кв. м., кількість - 

1 

орендує 

2 

Роздягальні для команд, а саме: кімнати для 

розміщення офіційних представників команд, 

гравців, їх екіпіровки, устатковані лавками і 

душовими з гарячою водою та холодною водою;  

 

4 штуки орендує 

3 Санітарні приміщення; 2 штуки орендує 

4 Пункт надання першої медичної допомоги; 1 штука орендує 

5 
Місця для суддівської бригади при проведенні 

матчів ; 
1 комплект орендує 

6 
Борти,  які відповідають нормам для гри «хокей з 

шайбою»; 
1 комплект 

орендує 

7 
Ворота які відповідають нормам для гри «хокей з 

шайбою; 
2 штуки 

орендує 

8 

Освітлення льодового поля (згідно чинного 

законодавства, норм та правил ДБН    для гри «хокей 

з шайбою» (не менше 300 лк); 

1 комплект 

орендує 

9 

Аудіо система, підсилювач, гучномовці, мікрофон – 

для акустичного благоустрою льодового катка та 

проведення матчів хокею з шайбою; 

1 комплект 

орендує 

10 
Табло для проведення матчів «хокею з шайбою» 

ТВ9; 
1 штука 

орендує 

11 Льодоприбиральна машина ZAMBONI 552 1 штука орендує 

 

Вище перелічене відповідаєдля вимогам та технічним характеристикам предмета 

закупівлі 

 

 

 

Директор  ___________________ Вероніка В’ячеславівна Фам 

 

 




