Додаток 1
до Регламенту ЕТС

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ
№UA-PS-2019-07-29-000017-3
Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про
лот в ЕТС: ТОВ НВП "Інформаційні технології"
Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову
пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВ «Електронні торги України»
Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром
цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ТОВ «Електронні
торги України»
Номер лоту: 1
Організатор аукціону: КП "Київтранспарксервіс"
Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся/Один учасник
Дата та час початку електронного аукціону: 12.08.2019 14:46:37
Дата та час завершення електронного аукціону: 12.08.2019 15:15:38
Найменування активів (майна)/права лоту (склад лоту): право на експлуатацію майданчика для
паркування транспортних засобів за адресою: м. Київ, Голосіївський район, площа Деміївська (під
шляхопроводом, навпроти буд. № 1 по просп. Науки) (площа Московська (під шляхопроводом,
навпроти буд. №1 на просп. Науки), в межах ІІ територіальної зони паркування м. Києвакування м.
Києва
право на експлуатацію майданчика для паркування транспортних засобів за адресою: м. Київ,
Голосіївський район, площа Деміївська (під шляхопроводом, навпроти буд. № 1 по просп. Науки)
(площа Московська (під шляхопроводом, навпроти буд. №1 на просп. Науки), в межах ІІ
територіальної зони паркування м. Києва, що включає 16 (шістнадцять) місць для платного
паркування транспортних засобів, а також 2 (два) місця для безкоштовного паркування транспортних
засобів, які перевозять осіб з інвалідністю
Стартова ціна лота/Стартовий розмір орендної плати: 15.74 ГРН, з ПДВ
Ціна реалізації/орендна плата на місяць: 46.00 ГРН, з ПДВ
Крок аукціону: 0.48 ГРН, з ПДВ
Розмір гарантійного внеску: 1.58 ГРН
Учасники електронного аукціону:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Паркінг Україна", код ЄДРПОУ: 40578600
2. ПП "РІАЛІС ФУЕРІТЕ ІНВЕСТМЕНТ", код ЄДРПОУ: 42842660

Закриті цінові пропозиції учасників:
Товариство з обмеженою відповідальністю
"Паркінг Україна"

18.74 ГРН

11.08.2019 18:20:04

ПП "РІАЛІС ФУЕРІТЕ ІНВЕСТМЕНТ"

31.00 ГРН

09.08.2019 14:08:15

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Паркінг Україна"

18.74 ГРН

12.08.2019 14:54:37

ПП "РІАЛІС ФУЕРІТЕ ІНВЕСТМЕНТ"

31.00 ГРН

12.08.2019 14:57:37

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Паркінг Україна"

31.01 ГРН

12.08.2019 15:03:37

ПП "РІАЛІС ФУЕРІТЕ ІНВЕСТМЕНТ"

31.50 ГРН

12.08.2019 15:06:37

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Паркінг Україна"

45.50 ГРН

12.08.2019 15:12:37

ПП "РІАЛІС ФУЕРІТЕ ІНВЕСТМЕНТ"

46.00 ГРН

12.08.2019 15:15:37

Цінові пропозиції учасників:
Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ПП "РІАЛІС ФУЕРІТЕ
ІНВЕСТМЕНТ"
Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту ЕТС ___________________

(найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника
податків, у разі відсутності - серія і номер паспорта - для фізичних осіб*)

Реквізити організатора для сплати коштів/орендної плати за активи (майно)/право:

Плата оператору за участь кожним учасником в електронних торгах (аукціоні): 17 грн. з ПДВ

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову
пропозицію (подано заяву від одного учасника):

2.07 (двi гривні 07 копійок) грн.
заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через
електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію:

0.0 (нуль гривень 00 копійок) грн.
заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону/учасником, що подав єдину заяву
(у випадку продажу)/сума яку необхідно сплачувати щомісячно (у випадку оренди):

46.0 (сорок шiсть гривень 00 копійок) грн.
заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Протокол електронного аукціону сформовано: 12.08.2019 15:15:38

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується:
- підписати в (3) трьох оригінальних примірниках протокол електронного аукціону протягом (6) шести робочих днів з
дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону в ЕТС та направити його на підписання
оператору, через який таким переможцем електронного аукціону (учасником) подано найвищу цінову пропозицію.
- провести повний розрахунок та підписати договір протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем
формування протоколу електронного аукціону.

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву):

(посада)

(підпис, М.П.)

(П.І.Б.)

(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову
пропозицію (найбільшу суму орендної плати в місяць):

(посада)

(підпис, М.П.)

Найменування організатора: КП "Київтранспарксервіс"

(П.І.Б.)

(Дата підпису)

(посада)

(підпис, М.П.)

(П.І.Б.)

(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

