
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2020-12-14-005356-c 
 

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ХОКЕЙНИЙ КЛУБ 
"МАРІУПОЛЬ" 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 43816736 

Місцезнаходження замовника: Україна, місто Маріуполь, 87515, Донецька область, 
вул.Нільсена Архітектора, будинок 35-А 

Вид предмета закупівлі: Послуги  

Узагальнена назва предмета закупівлі: Послуги з розміщення у готелях 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:55110000-4: Послуги з розміщення у готелях 

 

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 з 
розміщення у 
готелях 

ДК 021:2015: 55110000-4 — 
Послуги з розміщення у 
готелях  

500 послуга  Україна, Маріуполь, 
87515, Донецька 
область, вул. Нільсена 
Архітектора, будинок 
35 – а,  

до 31 липня 2021  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%) 

Надання послуг   Пiсляоплата  30  Календарні  100  

 

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної 
закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові 
(за наявності) (для фізичної особи): 

ТОВ "РЕЙКАРЦ ТРЕВЕЛ УКРАЇНА"  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 217 000,00 UAH з ПДВ 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   225000 UAH  

 





 
 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 

 

Відомості про учасника процедури закупівлі 

Повне найменування учасника ТОВ «Рейкарц Тревел 

Україна» 

Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони) Кагуй Христина 
Богданівна, директор. 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (за наявності) 37332997 

Місцезнаходження м. Київ, вул. Ярославська, 

буд. 39-Г, корпус літера А 

Особа, відповідальна за участь у торгах (ПІБ, посада, контактний тел.) Гирявець Віталій, 
менеджер, 0672435016 

Електронна адреса vitaliy.giryavets@reikartz. 
com 

Інша інформація  

Ми, ТОВ «Рейкарц Тревел Україна», надаємо свою пропозицію щодо участі у закупівлі: 

UA-P-2020-12-10-004348-c, згідно з технічними та іншими вимогами Замовника закупівлі. 

Вивчивши всі вимоги Замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на 

підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та 

Договору у строк, передбачений оголошенням, на загальну суму: 225 000 (двісті 

двадцать пять тисяч) гривень, за наступними цінами: 

 

№ 

з/п 

 

Найменування 
Одиниця 

виміру 

 

Кількість 

Ціна за од., 

грн., без 
ПДВ 

Сума, 

грн., без 

ПДВ 
 Послуги з розміщення у 

готелях 
послуга 500 450 225 000 

Всього, без ПДВ 225 000 

 

 

 

Кагуй Х.Б    
підпис 

 

 

 

Учасник визначає ціну з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають 

бути сплачені, а також витрат на транспортування. До розрахунку ціни пропозиції не 

включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури 

закупівлі та укладення договору про закупівлю. 

Якщо рішенням Замовника пропозиція ТОВ «Рейкарц Тревел Україна» буде  

визнана переможцем тендеру (торгів), ми зобов’язуємося підписати Договір із 

Замовником відповідно до норм законодавства, протягом строку дії пропозиції, не пізніше 

ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю. 

 

Факт подання пропозиції учасником вважається безумовною згодою на обробку поданих 

персональних даних. Відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних 

даних, несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію. 


