
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-07-27-003597-b 
 

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

Вид предмета закупівлі: Послуги  

Назва предмета закупівлі: Послуги з розміщення у готелях 

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

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 з 
розміщення у 
готелях 

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

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

до 31 грудня 
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: 239 760,00 UAH з ПДВ 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   243000 UAH  

 





 

 

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ 
на закупівлю 

Послуги з розміщення у готелях 

 

 

Ми, ТОВ «Рейкарц Тревел Україна», надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах та 

підписання договору про закупівлю                                                                                                                                  

UA-2021-07-27-003597-b, згідно з технічними вимогами Замовника торгів.          Вивчивши 

тендерну документацію  і технічні вимоги (надалі ТЗ), на виконання зазначеного вище, ми, 

уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги 

Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції за цінами, вказаними в таблиці. 

 

№ 

з/

п 

Найменування предмету закупівлі Одинці виміру  Кількість  
Ціна, грн. 

без ПДВ 

Сума, грн. без 

ПДВ,  

1 

Послуги з розміщення у готелях 

 

послуга 540 450 243000 

Всього без ПДВ 243000 

   

 *Загальна вартість пропозиції, грн., без ПДВ  243 000 грн. (двісті сорок три тисячі гривень, 00 

коп.) 

                                                                                     

1. Ціна включає в себе всі витрати у тому числі страхування, сплату податків і зборів тощо. 

2. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції. 

3. Підписавши дану пропозицію, ми ТОВ «Рейкарц Тревел Україна», погоджуємося 

дотримуватися своєї пропозиції протягом 90 календарних днів з дати розкриття тендерних 

пропозицій. 

Якщо рішенням Замовника пропозиція ТОВ «Рейкарц Тревел Україна», буде визнана 

переможцем тендеру (торгів), ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником відповідно до 

норм законодавства та вимог тендерної документації, протягом строку дії тендерної пропозиції, 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. 

 

Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо умов, обсягу та термінів надання 

послуги, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити якісною послугою, в обсязі та в строки 

визначені замовником. 

 

 

 

                                                                                                               Кагуй Х.Б. 

                                                                                       (09.08.2021) 
 

 
 


