
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2020-10-09-002559-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: Україна, м. Київ, 04119, м. Київ, вулиця Юрія Іллєнка 
(Мельникова), будинок 46 

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  

349.75 Година  Україна, Відповідно 
до документації, , ,  

від 09 листопада 
2020 
до 31 грудня 2020 

 
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  

 

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: 1 154 175,00 UAH з ПДВ 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   1161000 UAH  

 



BAKOHABqr4rz OprAH Kr4iBCbKOi MrCbKOi pAAr.l (Kr4iBCbKA MTCbKA AEPXABHA AAMTHTCTPAUTA)

AETTAPTAN{ EHT MOJTOALrA CfrOPTv

^l4T 
tlq O- IO HAIII,KA C I IO P'f 14 BHA

IIIKOIA 3 XOKEIO (CC)KII>
€APnOy 431977 18, ay',r. IVIe,ruuurcona,,16, n. KuTa, YrpaiHar, 04 l 1 9,

re,r.+38 (067) 5040077, e-ma il : d ush.sokil@gm a il.com
t(Ylv

IIPOTOKOI
KOMITETY 3 KOHK)/PCHI4X'IOP|ITI 3AMOI}HT4KA
Ipo Br.r3HaqeHHfl rrepeMo)Kuq ra HaMip yKJracr]l.l goroaip

J\b 26-10/01. sia 26 xoBrun 2020 p.

llpucyrui:

forona reHAepHoro KoMiTery
3acryuHuK ronoBLI TeHAepHoro xouirery
Cexperap reHAepHoro xouirery
9reuu reHAepHoro KoMirery:

9ra6ipee B.B.
IllaQapeuxo ILM.

Koporxux A.B.
3osoecrxHfr B.E.

Mapxoecrxrafi l{.A.

rroPsAoK fEHHLrfr:
L llpo Br43Har{eHHfl rrepeMoxufl rrporleAypr4 ni4xpurr,rx roprin ro rpeAMery

:axyuinni <<floc.nyru JrboAoBoro r{afiAaH.ruKa ra rIpl{flerJlrrx npunaiuleHu> - KoA

uaqiouarbHoro xnacuSixaropa Yxpainu AK 021:2015 "eawuuit saxynine,rwufi,
croBHr4K" - <<92620000-3 llocnyru, roBtfl3aui ri cuoproMD ra upufiHarrx piureHHs npo
Harvrip yKnacrr4 goronip [po 3aKyrlisrro.

IIIoao rrraHIIs I nopa4rcy AeHHoro cJlyxaJxIr:
IIIaQapeura JI.M., Koporxux A.B.
flononi4aui loni4oruulu, ulo sriAHo 3 rr. 18 q. 1c,r. l3axoHy Yrcpainrz <IIpo

ny6niuHi saxyninni> (aani ro reKcry Irboro rlporoKon)/ <llaxon>), repeMoxueM
rporreAypa saryninni e yuacuaK, reHAepHa rrporosuqia qKoro eiAuoeilae eciNa xpurepixvr
ra yMoBaM, ulo Blr3Har{eHi y reu4epHift aoxyl,reuraqii, i nusuana Hafi6inbrI eKoHonti.{uo
er,rriAuoro, Ta {KoMy 3aMoBHux noeiAoMprB rrpo Hauip yKnacrr4 4oronip fipo 3aKynin,'to.

3rilrro g .{. 15 cr. 29 3ar<ony 3a pe3ynbraraMr4 po3rnrAy ra oqiHxz reu4epuoi
npono3arlii/upouosuqii 3aMoBHr4K BLr3Har{ae repeMoxqfl uporIeAypI4 :axyninni ra
lpnftlaae pirueuna upo naruip yKnacrrd goronip [po 3aKyrlisrro sriAHo 3 III4M 3axoHottt.

3rilrro s .r. 1 cr. 33 3axony piurenux upo uarvrip yKnacrra 4oronip rpo 3aKyuismo
upufiuaelrcr 3aMoBHr4KoM y AeHb Br,r3Har{eHHfl yrracHlrKa rrepeMoxlleM npoueAypn
:axyniani/cupoulenoi :axyninni. llporrrola oAHoro AHtr 3 Aaru yxBaneHH, raKoro
pirueuHa 3aMoBHr.rK o[punroAH]o€ B eneKTpoHHifi cracrerrai :'axyuiBeJlb tloBi4ottueuu, rrpo



HaMip yKJtacrr4 AoroBip rrpo 3aKyrisrro. floeiAorvrreHH, rpo uauip yKnacru 4oronip npo
:arynierx) troBI4HHo uicru'ru iuQoprrrauiro nepe46aueuy q.2 q.33 3axouy.

3riAuo s .{. 6 cr. 33 3aMosHrax yKnaAae 4oronip [po 3ilKynis.]to 3 yqacHr4Kov, .axuu

sr4sHaHafr nepeMoxqeM rrpoqeAypa :axyniani, rporrroM crpoKy aii froro nporo3auii, ue

ilisuiure uiN uepe: 20 auis 3 AHfl npafiurrra pirueunr rpo narraip yKnacrr 4oronip npo
saxyniuxr eiAroeiAHo Ao Br4Mor reHAepHoi 4oxyrraeurau,ii ra reHAepHoi nponosullii
rrepeMoxrlfl rpoqeAypv:aryninni, Y sr{ra4xy o6rpyHroBaHoi neo6xiaHoc'ri crpoK AJu
yKnaAaHHrr AoroBopy Moxe 6yru rpoAoBxelr^uir, ao 60.qnis.

3riluo 2,1.7 cr. 33 y pa3i ei4noeu uepeMoxrl, nponleAypv:axyrrinni/cnpoulenoi
3aKynlBJI BIA [lAnprcaHHq AofoBopy rrpo 3aKynlBJrro BlArroBr.qHo Ao Br4Mor reHAepHol

AoKyMeHraqii/oronoureHHfl rrpo rpoBeAeHH, cnpoulenoi :axyuinni, HeyKJIaAeHH,

AoroBopy rrpo 3aKynismo 3 B:zrla yr{acHr4Ka a6o sesaAaFrHr 3aMoBHI4Ky ni4nacaHoro
AoroBopy y crpoK, BH3Har{eHuit t\utvt 3axouou, a6o ueuaAaHHs rrepeMoxrreM [por(eAypr4
:aryniui AoKyMeHTia, u1o ni4reeplxyrcTb ei4cyrnicru riAcraB, ycraHoBJreHr4x crarreo
17 uboro 3axoHy, 3aMoBHr4K niAxarrre reHAepHy rrporro3r4uiro/lponosuqilo raKofo
yr{acFrr4Ka,, Br.{3Har{ae repeMoxufl rrpoueAypr4 saxynieni/cupouleuoi :axyuieri cepe4 r'rax

yuacHzxiB, crpoK .qii renAepHoi rpono3rruii sxux ule He Mr,rryB, ra npurZrr,rae piureHu, rtpo
narraip yK.rracrr4 4oronip rrpo 3aKynisrro y nopqAKy ra Ha yMor]ax, Br.r3HaLreHax uiero
cTaTTerc.

TaxoN sri4Ho s u. 1 c'r. 10 3arorry 3arvroeHr4K caMocrifiHo ra 6e:onJrarHo qepe3

aBropr43onaHi erexrpoHui t{aitp.aH'tuKa o[punroAHroe B ene]KTpoHHift cucrerui saxyuinerr
y rroprAKy, BCTaHoBneHoMy VrosHosaxeHr4M opraHoM Ta rILrM 3axouou, iuQopnaauito
npo 3aKyninrro, B ToMy .rzcri: uoai4ovreHHf, npo uarraip yKracrr4 2loronip rtpo 3aKy[is-rro
- nporsrr)M oAHoro AH{ 3 AHr rtpuiturrrt piureHHr npo Br.r3HaqeHHs rrepeMoxr-lrr

nporreAypz :axyuinni.

Btr{PIUIIIJILI:
L []r4sHa.{ara repeMoxueM rporreAypt4 ni4rpuru:r roprin :riAuo npeAMe'r'y

:axyniani <<floc.nyru JrboAoBoro naaft,qaHqurca ra rrpuflerJrux upsmirueuu>> - KoA

uauiouarrrHoro xnacw Qixaropa Yxpaiura AK 021:201!j "eguruuir :axynineranuit
croBHHK" (92620000-3 floc.nyra, noatr:aui ri clroproM>> yqacHaKa roprin
Tonapucrro s o6NaexeHoro siAnoeiAanruicrro (JIbOAOBA ,A.PEHA HA B/IIlf),
(iaeurraQixaqifinufi KoA 43422234) (lari ueperr.roxeqr,) (aapeca: Yxpaiua, 02000,
u. Kuie, ilpocneKr AraAeruixa fnyurxona, 6y4. 1),

2.l]lpuirwrrra pirueHHr npo uavrip yKnacrr4 .loronip npo 3aKynierrc sriguo npeAMery
:axyninni <Ilocnyrra nboAoBoro nafiAasqr4Ka ra rrpanerJrt4x upraviuleHb) y xirsrocri
349,75 foArrH 3 rrepeMoxrleM ra ua4icrarv Ha aApecy nepeMoxrrs noeiAoMneHH, rpo
uarvrip yKrracrr.r 4oronip ilpo 3aKyrisrro. I{ina reHAepHoi uponosuqii: I 154 175,00 r-pH.

(o4un virufiou cro u'm4ecqr qorvpv rLtcflrti cro ciuAecm r'srb rpI,IBeHb 00 xonifiox) 6e:
IIAB. Micqe HaAaHHfl rrocnyr: rr,r. Kain , rpocneKr AxaAervrixa fnyurxoaa, 6yA. l. Crpox
HaAaHH{ rocnyr: :09 nwcronaAa uo 3l rpyAHfl 2020p.

3. [IporxroM oAHoro AHs 3 AHf, npzfiuarrfl uboro piruennr onpr4nroAtvtru r-repe3

aBTopr43osaHuia eJreKTpoHttvti,t rvraizrAaHr{r4K ua Be6-noprani YuosHoeaxeHoro opraHy B



[opsAKy, BcraHoBJreHoMy YuosHoeaxeHr4M
rravip yKnacrr4 4oroeip rpo 3aKynieruo.

|OJIOCYBAJTLI:

l

opr4HoM ra 3iaxouola, noniAoureHH, rtpo

t{z6ipen B.B.

lUaSapeHxo ,rI.M.

Koporxax A.B

forona reHAepHoro xouirery (:acryrrHlrK 4upercropa) _

3ac'rynuuK roJroBZ xorvrirery (rpeuep-nrnruo[r; 4A

Cexpe'rap reHAepHoro xovirery
(cexperap-apyrap)

rfueuu rovrirery:

3o:oBcrx ui,t B . E. (rpeHep-u.rxna4au)

Map r-<onc sxuir f .A. (rpeuep- naxna4au)

CxraA rcouirery: Ilpisnurqe ra iHiqiana Pesyrlraru
foJrocyBaHHfl

(rr3orr, <<llporu>,
<Yrpurraancr>):

f orona reHAepHoro xovirery 9rz6ipen t3.B. <3a))

3acryunzK roJroBr4 TeHAepHoro
xouirery

llla$apenr<o JLM. <3a>

Cexperap reHAepHoro xouirery K.oporxux,A.B. <3a>

r{,reu reHAepHoro xovirery 3o:oscrxnfi B.E,. <3a))

t{,res reHAepHoro xotvtirery MapxoncrKrafi A.A. <3a>



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 

 листопад 160 3 300,00 528 000,00 - 

 грудень 189,75 3 300,00 626 175,00 - 

Всього: 1 154 175,00  

 

Загальна вартість пропозиції (словами без ПДВ) : один мільйон сто п’ятдесят чотири 

чисячі сто сімдесят п’ять 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-2020-10-09-002688-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: Україна, м. Київ, 04119, м. Київ, вулиця Юрія Іллєнка 
(Мельникова), будинок 46 

Вид предмета закупівлі: Послуги  

Узагальнена назва предмета закупівлі: 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 
спортивного залу 
та прилеглих 
приміщень 

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

180 Година  Україна, Відповідно 
до документації, , ,  

від 09 листопада 
2020 
до 31 грудня 2020 

 
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  

 

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: 72 000,00 UAH  

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   73000 UAH  

 



B14KOHABLI1414 OPI'AH

I(YIV

(Iziscurcoi vlcuxoi reAu lruiecbKA MICbKA AE xABHA AAMIHICTPAIII,)

AE|TAPTAMEHT MOJTOAI TA CIIOPTy

ilwT flrIo-toEtAIIbKA CfI O p'II4tB HA
IIIKOIA 3 XOKEIO (COITIIJI)

€APnOy 43197718, aylt. Me,ruuurcooa, 46, u. Klrie, Yx:paiua, 04119,
re.n.+38 (067) 5040077, e-ma il: d ushr.so ki l@gma i l.corn

TIPOTOKOJI
KOMITETY 3 KOHKYPCHI,IX TOI'IIB 3AMIOBHUKA
lrpo t]r,r3HaqeHrrq nepeMoxrlfl Ta uamip yrcrracr.rr 4oronip

Nb 26-10/02 sia 26 xos'nrj. 2020 p.

9z6ipen ti.B.
lllaQapeuxo II.M.

Koporxux A.B.
3osoecrxrafi Et.E.

Maprcoecrxufi ll.A.

K [EHHrrfr:
rleAypr4 ni4xpnrux ropria no npeANrer.y

Ta [prrJrerJr]rx npuvriuleHu> - KoA

IK 021:2015 "Qt\unwit saxynieenwtuu
ui ri cnoproM) ra rqtuiruarrr piureHH, lpo

yxaJrrr:

r. 18 q. 1 cr. 1 3axony YxpaiHu <l[po
ro rrporoKony <l3axon>), [epeMoxueNl

pouosrzqir rKoro niAroeilae ecirn{ rpurepirrvr
Ireuraqii, i nrsuaua nafi6inrru exouonaiqHo
o nauip yKJraorr4 4oroeip npo 3aKynierro.
ynbraraN{H po3rn.rAy ra oqiHxra reH4epHoi
e rrepeMoxrr, rporqeAypu :ar<yrrinni Ta
p rpo saryuiuro sriAHo 3 r.Ir.rM 3axouor,r.
po nauip yKnacrv 4oronip npo 3ar(ynis,rrcr
eHHq yr{aoHr4Ka rrepeMoxrleM rrpoueAypH
oAHOfO AHq 3 Aa'fr4 yxB€LneHH, TaKofo

nifi cuctevri saxyuiBenb rroBi4ovleuu, rpo



i4ovleuuf, rpo HaHlip yKnacrr4 4oronip npo

Pe46aueuy '1. 2 cr'. 3 ji 3axouY.
4oroaip npo 3aK)/uinlro 3 yrracHr4xou, nrczfr

i, uporrroM crpoKy Aii t"roro npono3r4uiri, rre

a piureHHfl rrpo narraip yKnacrx 4oroeip npo
oi 4oxyuenraqii ra reHAepuoi npono:uqir'
xy o6rpyHrosaHoi nr:o6xi4uocri crpoK An,
uit to 60 arrie.
epeMoxrrfl rpoqelypra 3aKyninni/cupourr:uoi
aKy[lBn[o BIAIoB1AHO AO BtrMOr TeHAepHOt

Hq cnpouleHoi eaxyuinni, HeyKJratreHHrr

a a6o HeHaAaHHrr 3a.MonHr.rKy ni4uucauor.o
u, a6o HeHaAaHH.,{ repeMoxueM rpoueAyp14
i4cyruic'm ui4c'riln, ycraHoBneHr4x crarreHJ
eHAepHy rpono3r.rqiro/uponosnqiro rar(oro
:axyninni/cnpouleHoi :axyniui cepe4 rux

KHx u{e He MIHyB, ta npui*,rae pirueHH, npo
rropf,AKy ra Ha )/Mo.Bax, BI43Har{eHux uiero

TaxoN sriAHo s 'I. I cr. l0 3axony 3auoauvK caMocrifino ra 6esouJrarHo rrepe3

aBropl43osaui erexrpoHrii xrailparuuwKa onp[nroAHroe B eneKrpous'fi cucreui :arcyninelr,
y ropsAx:y, BcraHoBneHPMy YnoeHosaxeHLIM opraHoM Ta rIhM 3axouov, iHQoprraauixt
rlpo 3aKylriuro, B ToMy.facni: noeiAor\aneHHs npo narr,rip yKnac'rr4, oronip rtpo 3aKyniarrc
- rlporrroM oAHoro aI]r, 3 AH, npuiturrrrr_ piureuHa npo Bt 3HarreHHr rrepeMo:xu,
rpoqeAytru :axyuiui.

BtrI[II III I4II{:
I. IJr.r:uaqaru rre MoxrreM rporleAypr4 aigxpzrzx roprin sriAuo npeANrerv

:axyuinni <<floclyrn
HaqiouaabFroro KJracr4

noprlrBrroro 3a"ry ra rrpHJrerJrl{x npunaiuleus> - r(o/t
ixaropa YxpaiHa AK 021:2015 "et\uypri,r :axylinen suuii

cJIoBHl4K" <<9262 floclyru, uontRlarri :i ctroproM>> )/qacHr.rKa ropr-ie
Tonapucrao s o6Naex Horo ni4uoni4zurrsicrro (JIbOAOB,A, .APIIHA HA BAI-II')
(iaeurra$ixaqifinufi KoA 43422234) (aani uepeuoxeqr) ('a4peca: Vxpaina, 02000,

rraixa fnyrrrKoBa, 6yA. I ).na. Kuin, rpocleKT Axal
2.llpuirwxrz piue H, npo uanaip yKnacrr4 4oronip rpo 3a.KyrrisJrro sri4uo npeAruer.y

saxyninni <Ilocnyra cn prplBHoro 3zlny ra pr.rnernrx npzvriuleHb) y xiluxocri 180
ua4icraru Ha aApecy repeMoxrlf, rronriAouneuu, rtpo ueuraipfoAlrH 3 [epeMox(eM

yKnacrr4 Aor-oeip rpo 3a yuinnro. I]ina reHAepHoi nponorz\ii 72 000,00 rpn. (cinaAecn.r

4ni lucrvi rpueeur 00
Axalelaix:a flyurxona,

nifiox) 6e: lIlIB. Micqe HaAaHHf, rocn)/r: M. Kraie , npocreK.r
ya. L Crpox rraAaHHs nocnyr: s 09 rucrorraAa no 31 rpyaux

2020 p.

HflTTfl rrboro pirueuua orrptanroAHLtrt4 qepe3

a Be6-noprani YnonHoeaxeHoro opraHy R



rropfl
I{aMir

AKY, BCTaHOBJTeHOI

p yKJracrr4 AofoBip

|OJIOCYBAIII:

y YnonnoBaxeHr4M opraHoM ra 3axonou, noni4oMJreHH
po saxyuiBrrro.

Cua4 rconirery: llpisauu1e ra iniuiarra Pe:y,ru'raru
foJrocyBaHHt

(,:<3a>>, <<IIporu>,
<Yrpanancr>):

foroaa reHAepHor > xorrairery t{u6ipea B.B. <3a>

3ac'rynuvK roJroBr,

xotvlirery
TeHAepHOfO lUa$apeuxo JI.M. <3a>

Cexperap reHAepH >ro xouirery Koporxzx A.B. <3a>

9reu reHAepHoro orrrirery 3ososcsxrafr B.E. <3a>

r{reH TeHAepHoro ouirery Mapxoncsxuir A.A. <3a))

forclna reHAepHor(

3acrynnnK roJroBH

Cexperap reHAepH(
(cexperap-apyxap)

t{reuu xouirery:

3ososcrxraft B. E. (:

Maprcoacrxufi !.A.

peHep-Br,mla4au)

rpeHep-Brar<na4au) Cr

rpo

r t].B.

II,M.

r\. tl



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 

 листопад 75 400,00 30 000,00 - 

 грудень 105 400,00 42 000,00 - 

Всього: 72 000,00  

 

Загальна вартість пропозиції (словами без ПДВ) : сімдесят дві тисячі 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 

 


