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Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено iнформаltiю про
лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Ю.БIЗ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якоfо надано чiнову пропозицiю
переможця аукчiону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВlДПОВlДАЛЬНIСТЮ "Ю.БIЗ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якоfо чинним орендарем подано заяву
на участь в електронному ayKuioHi: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ю.Бlз"

Номер лота: 4

Органiзатор аукцiону: КОМУНАЛЬНЕ НЕкоМЕРЩЙнЕ пIдприемство "тЕрнопIльськА
MICЬKA комунАльнА лIкАрня швидкоТ допомоги

Стаryс електронного ayKuioHy: Аукцiон вцбувся / Один учасник

flaTa та час початку електронного аукцiону: 07. 11 .2022 l 1 :25 :00

Щата та час завершення електронного ayKllioHy:
Найменування активiв (майна)/права лота (склад лота): AyKuioH на гiродовження договору оренди
нежитлового примiщення за адресою: м. Тернопiль, вул. Шпитальна,2 загальною площею 80,1 кв. м. (

в т. ч. спiльного користування 26,7кв.м,), розмiщеного на першому поверсi головного корпусу. I_{iльове
призначення: медична дiяльнiсть - Магнiтно-резонансна томографiя.

1 . Нежитлове примiщення першого поверху , загzLльною ллощею 80.1кв.м. (у тому числi площа
спiльного користування 2б,7кв.м.) розмiщене за адресою : м. Тернопiль вул. IIIпитальна, 2

Стартовий розмiр орендноi плати: l 1 805,90 грн, у т.ч. ПДВ l 967,65 грн
Фiнальна орендна плата на мiсяць /день / годину : l l 810,00 грн, у т.ч. ПДВ l 968,33 грн
Крок аукцiону: l l8,06 грн
Розмiр гарантiйного внеску: 23 б l 1,80 грн
Розмiр гарантiйноfо внеску для чинного орендаря: 5 902,95 грн
Розмiр ресстрацiйноfо внеску: 650,00 грн

Учасники електронного аукчiону:

l. ТоВАРИСТВо З оБМЕЖЕНоЮ ВIДПоВIДАЛЬНIСТЮ "ПРоХЕЛС", СДРПоУ: 37751051

Закритi цiновi пропозицii учасникiв:



товАриство з оБмЕжЕною вIдповIдАльнIстю 1l 810,00 04.11.2022
"ПРОХЕЛС" грн 09 44:|2

Перепrожець електронного аукцiону (учасник, що подав €дину заяву / чинний орендар, який
реалiзус сво€ переважне право на продовження договору оренди): ТОВДРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
В IДП о В IДдЛ ЬHIC ТЮ " П Р оХЕЛС ", СД Р ПоУ : 3 7 7 5 1 0 5 1

Реквiзити органiзатора для перерахування оператором ресстрацiйного внеску:

1. Одержувач: КНП "ТМКЛШД"
2. Код еДРПОУ або IПН або паспорт:02001297
3. Назва банку: АТ КБ " ПриватБанк"
4. Номер банкiвського рахунку в форматi IBAN: UА7030529900000260030lЗ303556
5. СДРПОУ банку: 21161919
6. МФО банку:З05299

Реквiзити органiзатора для перерахування оператором гарантiйного внеску:

1. Одержувач: КНП "ТМКЛШД"
2. Кол С!РПОУ або tПН або паспорт:0200129'7
3. Назва банку: АТ КБ " ПриватБанк"
4. Номер банкiвського рахунку в форматi lBAN: UА70З05299000002600З013303556
5. СДРПОУбанку: 21161919
6. МФО банку З05299

Реквiзити органiзатора для перерахування переможцем авансовоfо внеску:

l. Олержувач: КНП "ТМКЛШД"
2. Код СДРПОУ або IПН або паспорт:0200129'7
3. Назва банку: АТ КБ " ПриватБанк"
4. Номер банкiвського рахунку в форматi IBAN: UА70305299000002б0030l330355б
5. СДРПОУ банку: 2116l919
6. МФО банку:З05299

Реквiзити органiзатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:

Реквiзити органiзатора для перерахування компенсацii невИ'€мних полiпшень (в разi ix
наявностi):

реквiзити для сплати орендних платежiв:

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицiю:
4 251,60 грн (чотири тисячi двiстi п'ятдесят одна гривня б0 копiйок).

Сума, що пiдляга€ перерахуванню переможцю електронного ayKuioHy вц оператора, через
електронний майданчик якQfо подано найвищу цiнову пропозичiю: l 651,35 грн (одна тисяча
шiстсот п'ятдесят одна гривня 35 копiйок), без ПЩВ,

Сума (орендна плата), яка пiдлягас сплатi переможцем електронного аукчiону на мiсяць /день /
годину: 1 1 8l0,00 грн (олиналцять тисяч BiciMcoT десять гривень 00 копiйок)о } т.ч. ПДВ l 968,33 грн.

Протокол електронного аукцiону сформовано: 06.1 1.2022 20:00:03



/

Перемо,кеtlь е.цекmронноZо Ф._кl|iонl, 
^,часнuк, 

пlо поdав €duнt,заявt' чuннuЙ opeHdap, якuй решiзчс свое перева.кне право на проОов,кення
d ozoBopy оре Hd u) зобов'язусm ься :

пidпuсапu В (4) чоmuрьох opuziHaлbtm пpun ipчunax пропокол uеmронноZо аукцiону у сmрокч переdбаченi Поряdком переОачi в
оренdу depacaBHoao mа KorryrubHozo лайна, заmверdженчлl поспановоЮ КМУ Bid 03.06.2020 м4fu PMi - Поряdком), або iншш
нормаmuвно-правовlшl акrпом па направutпu йоzо на пidпuсання операпору, через якuй пакчм переможцем елеклпронноzо аукцiону
поdано найвutцу цiнову пропоruчiю.

провеспu розрахунок BidпoBidHo do doeoBopy tпа ПоряОку, па пidпuсаtпч dozoBip у сmрокч переdбоченi Поряdком або iHutш
н о рм а lп u в н о - пра вов ш а кm ом.

Переможечь електронного аукцiону (учасник, що подав €дину заяву / чинний орендар, який
реалiзу€ сво€tIереважне право на п договору оренди): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ,,ПРО з7,7 54054

(!ата пiдпису)

найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цiнову пропозицiю
переможця аукцiону: товАриство з оБмЕжЕною вIдповIдАльнIстю,,ю.БIз,,

Представник за довiренiстю
Jф0l вiд 22,07.2022
Бiлоусова А.О.

.Щиректор_
(посада)

*зазначаюmься miлькu dля осiб,
карmкu ппаmнuка поdаmкiв mа

**В аvкцiонм з opeHdu dep.KaBHozo tпа

_2022р,
(Щата пiдпису)
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Lхlнз. лr. т

(п.I.Б.)

- 0l ,___4_2022 р.

(лата пiдпису)

Найменування органiзатора: комунАльнЕ нЕкомЕрцIЙнЕ пIдприсмство
"тЕрнопIльськА MIcbKA комунАльнА лIкАрня швидкоi допомоги

вidмовшuся Bid прuйняmmя ре€сmрацiйноzо номера облiковоi-

прu наявноспi ?рuфу "ЗАТВЕР!ЖЕНо" пidпuс ор?анiзаmора не с,обов'язковшu.


