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Ми, ТОВ "УКР ТРЕЙДГРУП" надаємо цінову пропозицію щодо участі у закупівлі згідно з технічними та іншими вимогами
Замовника. Вивчивши запитд та вимоги технічної специфікації замовника, ми, уповноважені на підписання Договору про
закупівлю, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору про закупівлю на загальну
очікувану суму: Сімсот двадцять одна тисяча шістсот сімдесят гривень нуль копійок у тому числі ПДВ Сто
двадцять тисяч двісті сімдесят вісім гривень тридцять три копійки 

№ Найменування предмету закупівлі Одиниця
виміру Кількість Ціна за одиницю,

грн
Всього,
грн

1 Ігровий комплекс PLAYBABY Хортиця (міні), код:
T917.1 шт. 1 248400.00 248400.00

2 Ігровий комплекс PLAYBABY Джунглі-2, код: T809.1 шт. 1 129600.00 129600.00
3 Ігровий комплекс PLAYBABY (Авто), код: PB-401 шт. 1 33210.00 33210.00

4 Пісочниця PLAYBABY (фанера, середня), код: PB-
202.2 шт. 1 6075.00 6075.00

5 Балансир PLAYBABY (великий), код: PB-102 шт. 2 5400.00 10800.00
6 Гойдалки PLAYBABY (подвійні), код: PB-312 шт. 4 9855.00 39420.00
7 Карусель PLAYBABY, код: PB-306 шт. 2 11880.00 23760.00

8 Гімнастичний комплекс PlaySport (Спортішка), код:
PS-604 шт. 1 18900.00 18900.00

9 Ігровий комплекс PLAYBABY (Малюк), код: PB-707.1 шт. 1 48060.00 48060.00
10 Гойдалка PLAYBABY (Джип), код: PB-118 шт. 1 11205.00 11205.00

11 Гойдалка на пружині PLAYBABY Вертоліт, код: PB-
209T шт. 1 11340.00 11340.00

12 Пісок промитий з доставкою, код: T001 шт. 10 290.00 2900.00
13 "Послуги з демонтажу обладнання, код: T001" шт. 1 40000.00 40000.00
14 "Послуги з доставки обладнання, код: T001" шт. 1 18000.00 18000.00

15 "Послуги з монтажу обладнання (з матеріалами),
код: T001" шт. 1 80000.00 80000.00

Всього разом: 721670.00
Сумма словами: Сімсот двадцять одна тисяча шістсот сімдесят гривень нуль копійок
 
Якщо нас буде визначено переможцем перемов, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір із замовником у термін передбачений вимогами
покупця.
Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором з урахуванням ПДВ.
Ціни вказуються з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.
З істотними умовами, які будуть включені до договору про закупівлю ознайомлені та згодні.
У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі
умови, передбачені договором.
Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 30 календарних днів з дня визначення переможця цінових пропозицій.
Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в
цінової документації та зобов’язуємось дотримуватись умов цієї пропозиції в цілому.
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ДОВІДКА

Про відповідність товару, що є предметом закупівлі технічним, якісним та технічним характеристикам.

ТОВ "УКР ТРЕЙДГРУП", повідомляє, що , що є предметом закупівлі та зазначені в пропозиції торгів учасника
відповідають всім вимогам технічного завдання та вимогам, щодо якості продукції згідно чинного законодавства
України. Запропонований товар має наступні характеристики: 

Зображення Характеристики

Найменування: Ігровий комплекс PLAYBABY Хортиця (міні), код: T917.1
Загальні данні: 
Опис: 
Ігровий комплекс Хортиця (міні) призначений для ігрових фізичних вправ на
відкритому повітрі. Вага одного користувача не повинен перевищувати 80 кг. З
метою безпеки Ваших дітей, не рекомендується експлуатація виробу при складних
погодних умовах (ожеледь, снігопад, дощ, град, сильний вітер, та інше), при яких
існує можливість травмування дитини.

Найменування: Ігровий комплекс PLAYBABY Джунглі-2, код: T809.1
Загальні данні: 
Опис: 
Ігровий комплекс & laquo; Джунглі-2 & raquo; призначений для ігрових фізичних
вправ на відкритому повітрі. Виріб рекомендовано для експлуатації дітьми у віці
від 3 до 6 років. Вага одного користувача не повинен перевищувати 80 кг. З метою
безпеки Ваших дітей, не рекомендується експлуатація виробу при складних
погодних умовах (ожеледь, снігопад, дощ, град, сильний вітер, та інше), при яких
існує можливість травмування дитини.

Найменування: Ігровий комплекс PLAYBABY (Авто), код: PB-401
Загальні данні: 
Опис: 
Гімнастичний комплекс призначений для ігрових фізичних вправ на відкритому
повітрі. З метою безпеки Ваших дітей, не рекомендується експлуатація виробу при
складних погодних умовах (ожеледь, снігопад, дощ, град, сильний вітер, та інше),
при яких існує можливість травмування дитини.

Найменування: Пісочниця PLAYBABY (фанера, середня), код: PB-202.2
Загальні данні: 
Опис: 
Пісочниця для дітей – це прекрасний варіант для розвитку вашого чада. Адже
розвиток фізичних і творчих здібностей дітей в пісочниці доведено вже дуже давно і
до цих пір вважається найбільш ефективним методом, завдяки якому ваш малюк
буде відмінно і стрімко розвиватися.



Найменування: Балансир PLAYBABY (великий), код: PB-102
Загальні данні: 
Опис: 
Гойдалки-балансир - це знайомий кожному з дитинства атракціон. Діти дуже
люблять так кататися, граючи з товаришами у дворі в рухливі, колективні ігри.
Зазвичай, на балансирах хлопці катаються вдвох, але буває, що сідає за 2 і навіть
3 дитини з кожного боку. Малюки активно спілкуються, діляться позитивними
враженнями.

Найменування: Гойдалки PLAYBABY (подвійні), код: PB-312
Загальні данні: 
Опис: 
Гойдалки гарні для розвитку вестибулярного апарату дитини. Та й люблять вони
гойдатися. Навіщо ж позбавляти їх цього задоволення!

Найменування: Карусель PLAYBABY, код: PB-306
Загальні данні: 
Опис: 
Ні один дитячий майданчик не може обійтися без каруселі. Дітлахи з радістю
будуть кататися на ній і отримають масу задоволення. З метою безпеки Ваших
дітей, не рекомендується експлуатація виробу при складних погодних умовах
(ожеледь, снігопад, дощ, град, сильний вітер, та інше), при яких існує можливість
травмування дитини.

Найменування: Гімнастичний комплекс PlaySport (Спортішка), код: PS-604
Загальні данні: 
Опис: 
З метою безпеки Ваших дітей, не рекомендується експлуатація виробу при
складних погодних умовах (ожеледь, снігопад, дощ, град, сильний вітер, та інше),
при яких існує можливість травмування дитини.



Найменування: Ігровий комплекс PLAYBABY (Малюк), код: PB-707.1
Загальні данні: 
Опис: 
Дитячі ігрові майданчики це відмінне місце для проведення часу дітей і батьків, які
є невід'ємною частиною життя дитини. Практично в кожному дворі є дитячий
майданчик, але далеко не всі вони є на сьогоднішній день безпечними для ігор.
Тому вибір ігрового майданчика дуже важливий для фізичного та емоційного
розвитку дитини. З метою безпеки Ваших дітей, не рекомендується експлуатація
виробу при складних погодних умовах (ожеледь, снігопад, дощ, град, сильний
вітер, та інше), при яких існує можливість травмування дитини.

Найменування: Гойдалка PLAYBABY (Джип), код: PB-118
Загальні данні: 
Опис: 
З метою безпеки Ваших дітей, не рекомендується експлуатація виробу при
складних погодних умовах (ожеледь, снігопад, дощ, град, сильний вітер, та інше),
при яких існує можливість травмування дитини.

Найменування: Гойдалка на пружині PLAYBABY Вертоліт, код: PB-209T
Загальні данні: 
Опис: 
Забороняється користуватися виробом дітям молодше 3 та старше 12 років. Вага
користувача не повинна перевищувати 80 кг. Вільна зона безпеки становить 1,5 м.
На всі боки від проекції вироби. З метою безпеки Ваших дітей, не рекомендується
експлуатація виробу при складних погодних умовах (ожеледь, снігопад, дощ, град,
сильний вітер, та інше), при яких існує можливість травмування дитини. Установка
даного виробу передбачає бетонування основи.

Найменування: Пісок промитий з доставкою, код: T001
Загальні данні: 
Опис: 

Найменування: "Послуги з демонтажу обладнання, код: T001"
Загальні данні: 
Опис: 



Найменування: "Послуги з доставки обладнання, код: T001"
Загальні данні: 
Опис: 

Найменування: "Послуги з монтажу обладнання (з матеріалами), код: T001"
Загальні данні: 
Опис: 

 
1. Гарантійний термін обладнання не менше 12 місяців, при умовах дотримання умов і правил експлуатації а також інтенсивності використання.
2. Запропоноване обладнання є новими (тобто такими, що не експлуатувалося).
3. Якість товару відповыдає встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним
умовам) ДСТУ та підтверджуеться сертифікатами відповідності, або сертифікатами якості виробника, або іншими документами, передбаченими чинним
законодавством (завірені належним чином копії надаються на кожну окрему партію товару при доставці) у випадку якщо товари підлягають обов'язковій
сертифікації або інших підтверджень якості.
4. Товар буде передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.
5. При постачанні товару Продавець надає інструкцію з експлуатації, передбачений заводом виробником, а також гарантійний талон на товар.
 

 

 

директора Потяко Дмитро Олександрович
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Number: 17073
ДОВІДКА

щодо наявності та обов’язковості проведення санітарно-епідеміологічної експертизи, про не надання копій
чинних документів, які підтверджують відповідність товару, який закуповується та про не надання копій

чинних документів, ліцензій на провадження відповідної діяльності

Повідомляємо Вам інформацію, щодо товарів запропонованих нашим підприємством в цінової пропозиції на за
номером , а саме:
 
Ігровий комплекс PLAYBABY Хортиця (міні), код: T917.1
Ігровий комплекс PLAYBABY Джунглі-2, код: T809.1
Ігровий комплекс PLAYBABY (Авто), код: PB-401
Пісочниця PLAYBABY (фанера, середня), код: PB-202.2
Балансир PLAYBABY (великий), код: PB-102
Гойдалки PLAYBABY (подвійні), код: PB-312
Карусель PLAYBABY, код: PB-306
Гімнастичний комплекс PlaySport (Спортішка), код: PS-604
Ігровий комплекс PLAYBABY (Малюк), код: PB-707.1
Гойдалка PLAYBABY (Джип), код: PB-118
Гойдалка на пружині PLAYBABY Вертоліт, код: PB-209T
Пісок промитий з доставкою, код: T001
"Послуги з демонтажу обладнання, код: T001"
"Послуги з доставки обладнання, код: T001"
"Послуги з монтажу обладнання (з матеріалами), код: T001"

Доводимо до Вашого відома, що у відповідності до переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні,
затвердженому Наказом Держспоживстандарту України від 01.02.2005 №28 вищеозначені товари не підлягають
обов’язковій державній сертифікації. В зв’язку з цим не можемо надати сертифікати на дану продукцію, так як це
суперечить нормам діючого законодавства України і такий документ не передбачено по суті.
 
Відносно санітарних висновків на вищевказану продукцію, повідомляємо, що на виконання вимог Закону України «Про
ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі», пункту 8 Плану першочергових заходів щодо
виконання зобов’язань України в рамках членства у СОТ, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17.12.2008 р. №1570-р, на підставі оцінки ризику щодо безпеки для здоров’я людей окремих об’єктів
зовнішньоекономічної діяльності та, керуючись статтею 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідеміологічного благополуччя населення», постановою №25 Міністерства охорони здоров’я від 26.12.2016 «Про
оптимізацію державного санітарно-епідеміологічного нагляду щодо об’єктів зовнішньоекономічної діяльності за кодами
УКТЗЕД» був затверджений перелік об’єктів зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТЗЕД, що не потребують
проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Повідомляємо вам, що дані товари входять в
вищеозначений перелік, тобто не потребують проведення санітарно-епідеміологічної експертизи.
 
У відповідності до переліку певних видів діяльності та продукції, які підлягають обов'язковому ліцензуванню на
території України діяльність НазваниеНК при виконанні обов'язків по відвантаженню даної продукції - не належить, і не є
обов'язковою для ліцензування. В зв'зку з цим не можемо надати копії чинних документів, така як вони не
передбачених законодавством України.
 
 
 

директора



 

 

Потяко Дмитро Олександрович
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ДОВІДКА
про виконання аналогічних договорів

 
 

ТОВ "УКР ТРЕЙДГРУП" повідомляє Вам, що наше підприємство бере активну участь в державних закупівлях на товари
для спорту та активного відпочинку, та за період 2016-2018 років брала участь в більш ніж 300 закупівлях, в 75 з яких
здобуло перемогу. Інформація про дані закупівлі знаходиться у відкритому доступі на ресурсі державних закупівель
PROZORRO і може бути переглянуто Вами у будь який час. Також у системі PROZORRO присутні завантажені сканкопіі
усіх договорів та можно передивитись статус позитивного їх виконання. Повідомляємо Вам також що у системі
PROZORRO є усі контакти наших покупців з номерами телефонів та адресами. Будь-який потенційний покупець може в
будь-який час вибрати будь-якого контрагента якому ми здійснювали закупівлю і звернутися до нього за коментарями і
рекомендаціями щодо роботи з нашим підприємством. Цей спосіб набагато ефективне ніж надання нами вузьких, даних
про успішних закупівлі з вибірковою думкою окремих осіб. Наша діяльність прозора і доступна до аналізу.

Наше підприємство займається продажем виключно спортивного інвентарю, що є профільним в поточній закупівлі.

Якщо у покупця всетаки з'являться питання щодо надання даних щодо виконання аналогічних договорів - ми
судовольствием надамо всі необхідні дані на першу вимогу.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

директора Потяко Дмитро Олександрович



 

ТОВ "УКР ТРЕЙДГРУП"
Р/р 26001054004980, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 335429
юр. адреса: 03148, місто Київ, Святошинський район, вулиця Гната Юри, буд. №9,
кім. 34-А
код за ЄДРПОУ 39304940, ІПН 393049405636

 

 
 
 
 
 
 

ЛИСТ-ЗГОДА
на обробку персональних даних

 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Я Потяко Дмитро Олександрович даю згоду на обробку,
використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі»,
а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код,
електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена
законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у закупівлі за номером , цивільно-правових
та господарських відносин.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

директора Потяко Дмитро Олександрович



 

ТОВ "УКР ТРЕЙДГРУП"
Р/р 26001054004980, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 335429
юр. адреса: 03148, місто Київ, Святошинський район, вулиця Гната Юри, буд. №9,
кім. 34-А
код за ЄДРПОУ 39304940, ІПН 393049405636

 

 
 

ЛИСТ-ГАРАНТІЯ

Про відсутність підстав для відмови замовником учаснику в участі у процедурі закупівлі за номером відповідно до
статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»

 

ТОВ "УКР ТРЕЙДГРУП" (далі – учасник), підтверджує, що замовник не має жодної з підстав для відмови нам в участі у
процедурі закупівлі, передбачених частинами першою та другою статті 17 Закону України "Про публічні закупівлі", а
саме:
1. ТОВ "УКР ТРЕЙДГРУП" не пропонує, не дає або не погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій
особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ,
послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або
застосування замовником певної процедури закупівлі.
2. службові (посадові) особи ТОВ "УКР ТРЕЙДГРУП", яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час
проведення процедури закупівлі, а саме: має право підпису цінової документації - Потяко Дмитро Олександрович, має
право підпису договору - Потяко Дмитро Олександрович, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за
вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.
3. ТОВ "УКР ТРЕЙДГРУП" та іх службові та посадові особи, яке є учасником, не було притягнуте згідно із законом до
відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.
4. ТОВ "УКР ТРЕЙДГРУП" та іх службові та посадові особи протягом останніх трьох років не притягувався до
відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про
захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення
результатів торгів (тендерів).
5. ТОВ "УКР ТРЕЙДГРУП" та іх службові та посадові особи, яке є учасником, не було засуджена за злочин, учинений з
корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.
6. Службові (посадові) особи ТОВ "УКР ТРЕЙДГРУП", яких уповноважено учасником представляти його інтереси під
час проведення процедури закупівлі, а саме: має право підпису документів, що стосуються тендерної документації -
Потяко Дмитро Олександрович, має право підпису договору - Потяко Дмитро Олександрович, не було засуджена за
злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.
7. ТОВ "УКР ТРЕЙДГРУП" не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами)
тендерного комітету замовника.
8. ТОВ "УКР ТРЕЙДГРУП" не визнано у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита
ліквідаційна процедура.
9. у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня
інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
10. ТОВ "УКР ТРЕЙДГРУП" не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)
11. ТОВ "УКР ТРЕЙДГРУП", гарантує що технічні, якісні характеристики товару пропонованих по даної закупівлі
передбачають застосування заходів із захисту довкілля
 
 
 
 

 

 

директора Потяко Дмитро Олександрович



 

ТОВ "УКР ТРЕЙДГРУП"
Р/р 26001054004980, у банку ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 335429
юр. адреса: 03148, місто Київ, Святошинський район, вулиця Гната Юри, буд. №9,
кім. 34-А
код за ЄДРПОУ 39304940, ІПН 393049405636

 

 
 
 
 
 

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПІДПРИЄМСТВА
 

ТОВ "УКР ТРЕЙДГРУП" повідомляє Вам актуальні данні нашого підприємства для участі у закупівлі на за номером 

Назва: ТОВ "УКР ТРЕЙДГРУП"
Розрахунковий рахунок: 26001054004980
Банк: ПАТ КБ "Приватбанк"
МФО: 335429
юридична адреса: 03148, місто Київ, Святошинський район, вулиця Гната Юри, буд. №9, кім. 34-А
ЄДРПОУ: 39304940
ІПН: 393049405636
Система оподаткування: є платником податку на загальних засадах
Телефон: +380443399636
Email: market@prodavaka.com
Відповідальна особа: Потяко Дмитро Олександрович
Діючий на підставі: статуту
 
 
 
 
 
 
 

 

 

директора Потяко Дмитро Олександрович



Видаткова накладна № 17073 від ___.___.______ р.
 
Постачальник ТОВ "УКР ТРЕЙДГРУП"

р/р 26001054004980, Банк ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 335429
Юр. адреса: 03148, місто Київ, Святошинський район, вулиця Гната Юри, буд. №9, кім. 34-А
код за ЄДРПОУ 39304940, ІПН 393049405636, тел: +380443399636
 

Одержувач:
Юр. адреса: 
код за ЄДРПОУ
 

Платник: Той же
 

Місто складання: м. Київ
 
№ Найменування товару Кіл-ть од. вим. Ціна Сума
1 Ігровий комплекс PLAYBABY Хортиця (міні), код: T917.1 1 шт.  248400.00 248400.00
2 Ігровий комплекс PLAYBABY Джунглі-2, код: T809.1 1 шт.  129600.00 129600.00
3 Ігровий комплекс PLAYBABY (Авто), код: PB-401 1 шт.  33210.00 33210.00
4 Пісочниця PLAYBABY (фанера, середня), код: PB-202.2 1 шт.  6075.00 6075.00
5 Балансир PLAYBABY (великий), код: PB-102 2 шт.  5400.00 10800.00
6 Гойдалки PLAYBABY (подвійні), код: PB-312 4 шт.  9855.00 39420.00
7 Карусель PLAYBABY, код: PB-306 2 шт.  11880.00 23760.00
8 Гімнастичний комплекс PlaySport (Спортішка), код: PS-604 1 шт.  18900.00 18900.00
9 Ігровий комплекс PLAYBABY (Малюк), код: PB-707.1 1 шт.  48060.00 48060.00
10 Гойдалка PLAYBABY (Джип), код: PB-118 1 шт.  11205.00 11205.00
11 Гойдалка на пружині PLAYBABY Вертоліт, код: PB-209T 1 шт.  11340.00 11340.00
12 Пісок промитий з доставкою, код: T001 10 шт.  290.00 2900.00
13 "Послуги з демонтажу обладнання, код: T001" 1 шт.  40000.00 40000.00
14 "Послуги з доставки обладнання, код: T001" 1 шт.  18000.00 18000.00
15 "Послуги з монтажу обладнання (з матеріалами), код: T001" 1 шт.  80000.00 80000.00

Разом:  721670.00
У тому числі ПДВ: 120278.33

Всього найменувань: 15 (П’ятнадцять), на суму 721670.00 (Сімсот двадцять одна тисяча шістсот сімдесят гривень нуль
копійок) у т.ч. ПДВ: 120278.33 (Сто двадцять тисяч двісті сімдесят вісім гривень тридцять три копійки)
 

 

Відвантажив(ла): Потяко Дмитро Олександрович  Отримав(ла):
За довіреністю

 
№            від 



Рахунок-фактура № 17073 від ___.___.______ р.
 
Постачальник ТОВ "УКР ТРЕЙДГРУП"

р/р 26001054004980, Банк ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 335429
Юр. адреса: 03148, місто Київ, Святошинський район, вулиця Гната Юри, буд. №9, кім. 34-А
код за ЄДРПОУ 39304940, ІПН 393049405636, тел: +380443399636
 

Покупець:
 
№ Найменування товару Кіл-ть од. вим. Ціна Сума
1 Ігровий комплекс PLAYBABY Хортиця (міні), код: T917.1 1 шт. 248400.00 248400.00
2 Ігровий комплекс PLAYBABY Джунглі-2, код: T809.1 1 шт. 129600.00 129600.00
3 Ігровий комплекс PLAYBABY (Авто), код: PB-401 1 шт. 33210.00 33210.00
4 Пісочниця PLAYBABY (фанера, середня), код: PB-202.2 1 шт. 6075.00 6075.00
5 Балансир PLAYBABY (великий), код: PB-102 2 шт. 5400.00 10800.00
6 Гойдалки PLAYBABY (подвійні), код: PB-312 4 шт. 9855.00 39420.00
7 Карусель PLAYBABY, код: PB-306 2 шт. 11880.00 23760.00
8 Гімнастичний комплекс PlaySport (Спортішка), код: PS-604 1 шт. 18900.00 18900.00
9 Ігровий комплекс PLAYBABY (Малюк), код: PB-707.1 1 шт. 48060.00 48060.00
10 Гойдалка PLAYBABY (Джип), код: PB-118 1 шт. 11205.00 11205.00
11 Гойдалка на пружині PLAYBABY Вертоліт, код: PB-209T 1 шт. 11340.00 11340.00
12 Пісок промитий з доставкою, код: T001 10 шт. 290.00 2900.00
13 "Послуги з демонтажу обладнання, код: T001" 1 шт. 40000.00 40000.00
14 "Послуги з доставки обладнання, код: T001" 1 шт. 18000.00 18000.00
15 "Послуги з монтажу обладнання (з матеріалами), код: T001" 1 шт. 80000.00 80000.00

Разом:  721670.00
У тому числі ПДВ: 120278.33

Всього найменувань: 15 (П’ятнадцять), на суму 721670.00 (Сімсот двадцять одна тисяча шістсот сімдесят гривень нуль
копійок) у т.ч. ПДВ: 120278.33 (Сто двадцять тисяч двісті сімдесят вісім гривень тридцять три копійки)
 
Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Рахунок дійсний до сплати в продовж 2-х банківських днів. В разі
несвоєчасної сплати, продавець має право змінювати ціну на товар та не гарантує його наявність на складі.
 
 

  Виписав(ла): Потяко Дмитро Олександрович


