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протокол ЕлЕктронного АукцIону л} LLPO0L-U л-20221031-0600б

Найшlенування оператора, через електронний пrайlцанчик якого буllо заведено iнфорпlацiю llpo лот в ЕТС:
товАриство з оБмЕжЕною вrдповrдАльнIстю "к).БIз"

Наймеrlуваlrllя оператора, через електронний майданчик якого IIалаtIо lцiнову llроlIозицitо IIере[rо?кця avKlliollt:
ТОВДРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАЦIОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БIРЖА"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого чинниDt орендарем подано заяв}' на участь в

електронномч аукцiонi: ТОВАРИСТI]О З ОБМЕЖЕНОЮ t]IДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАЦIОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА
БIржА"

Номер лота:2
Органiзатор аукцiону: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦIИНЕ ПIДПРИСМСТВО "ТЕРНОПIЛЬСЬКА MICbKA
комунАльнА лIкАрня швидкоi допомоги
Статус електронного аукцiону: Аукцiон вiдбувся / Олин у]асник
ffaTa та час початку електроцного аукцiону:07.|\.2022 12:25:00

Найменування активiв (майна)/права лота (склад лота): Аукцiон на лродовженtlя договору орепди ItеjкитловOго
гtрипritцеltlrя за адресою: м. Тернопiль , вул. ШпитшIьна,2 зага-rьною площек) 64,88кв. м. ( в,I,,ч. спiльного користуваtlllя
21.28KB.M.) розмitllеноr,о натретьому tloBepci гоJIовного корIIусу. Щi:lьове llризначення: \lc. lиtllIit _tiя_tbtlit,tb (ollepal,t.lBH?i

la .,tiаl,носtична ен_]оскоlliя з ма,rоiнвазивни\,lи технолоl iями зупинки шлунково-киllIкових кровOlеч. iHBatltBlti
втр\л]ання пiл контролем УЗ).
Нс;кttтловс примiщсння. розташоване на третьому повсрсi лiкарнi. зага_пьною плошек) 6-{.88кв.м.. ts l()\l\ чtlс. Ii п.-l()шit

сгliлыtого користрання 21.28KB.M. за адресою: м. Тернопiль вул. Шпитальна. бул.2

Сl,арlовий розплiр орендноi платll: 8 224,80 грн. у т.ч. ПДВ l З70,80 грн
Фiна.lIыlа opelrllнa rIJtaTa на мiсяrlь: 8 225,00 грн. у т.ч. ПДВ l 370,t3З грн
Крок avKuiollv: 82.25 грн
Розмiр гарантiйного внеску: 16 449,60 грн
Розмiр гарантiйного внеску для чинного орендаря: 4 l 12,40 грн
Розмiр ресстрачiйного внеску: 650,00 грн

Учасники електронноrо аукцiону:
ТоВдРИСТВо З оБМЕЖЕНоЮ ВIДПоВIДдЛЬНIСТЮ <ТЕХIНМЕД>. €ДРПоУ: З 8303 l 60

Закритi цiновi пропозицii ччасникiв:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВrДПОВlДАЛЬНtСТЮ (ТЕХIНМЕД)
lt 225,00 грн 03.1 1.2022 l4:43:5З

Перепlожець електронного аукцitlну (учасник, що полав €ltину заяву / чинний оренларt якrtй реа;liзt,€ св()с
ltереважне rlpaвo на продовжеIlня договору оренлш): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
<ТЕХIНМЕД>. СДРПоУ: З8303 l60

Реквiзrrти оргаlriзатора /Ulя llерерахyванпя orlepaTopoM ресстрачiйltого та гарантiйноl,о BHecкiB:
Одсржувач: КНП "ТМКЛШД"
Код СДРПОУ: 0200l297
Назва банку: АТ КБ " ПриватБаttк"
IloMep банкiвського pirxyнKy в формат,i lBAN: UА7030529900000260030lЗ30З556
СДРПОУ банку: 2l lбl919
МФО банку:305299



Винагорода оператора, через елек,tронний пrайданчик якоI,о поjlано lrереNrожну проlrозиllirrr:
тисячi лев'ятсот rrтiстдесят одна гривня 00 копiйок), з П!В.

су,ма, rrlo пiдляга€ перерахуванню переможцю електронного аl,кцiону вiл оператора, через електронниl"t
пlайданчик якого подано найвищ} uiHoBy пропозицiю: l I51,40 грн (Одна тисяча сто п'ятдесят одна гривня 40
копiйок). без ПЩВ.

Сl,пrа (орендна плата), яка пiдлягас сплатi переможцеlлt електронного аукцiону на п,liсяць: 8225,00 грн (BiciM тисяч
двiстi двадцять п'ять гривень 00 копiйок), у т.ч. ПЩВ 1 370,8З грн

Протокол електронного аукцiону сформовано: 06,1 1.2022 20:00:0З

зобов'язусться:

tli,,lttисанttя операlору.,lере,] який гакиv IlcpcMoжItc\l електронноIо a)KцI0ll) lIо;анонайвищ1 ttiHuBy пропо,rиuiIо,

Переможець електроцного аукцiону (учасникl що подав €дину заяву / чинний орендар, який реалiз\'с св0€
переважне право на продовження договору оренди): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНlСТЮ
KTEXIHMEfi)), СДРПОУ: З8ЗOЗ l60

(пiдпис, м.п.)

НаЙпrенування оператора, через електронний майданчик якого надано цiнову пропозиtцiю переNlожця ayKllioHy:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАЦIОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БIРЖА"

Щиректор
\*r."".,

Меlвеленко I.C.
(п.I.Б.)

Найменування органiзатора: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИеМСТВО
комунАлънА лIкАрня швидкоi допомоги

Дирекгор
(посада)

Директор
(посада)



tla е;tсктронний документ наю,Iалено: 3 (Три) пiдписи члl tIечатки:
На пломент лруку копiТ, пiдписи чи печатки перевiрено:
Програмний комплекс: eSign v. 2.3.0;
Засiб кваriфiкованого електронного пiлпису чи печатки: IIТ Користувач I{CK-l
Експертний висновок: ],,lb05/02/02-1424 вiд 05.04.20l 6;

Щiлiснiсть ланtlх: не порушена;

Пi.lllис Jф l (реквiзити пiдписувача та данi сертифiката)
Пr.lп исувач : Медведенко Iрина Сергiiвна _] 3 0 l 50-] t] 82 : посада : !иректор:
Ha.,Ic;KllicTb ло Юридичнсli особи: ТОВ "Нацiональна E-reKTpoHlta Бiр,ка":
Ко1 кlридичнсli особlr в СДР: 388l l542;
Ccpil"rrrиri rroпrcp квалiфiкованого сертифiката: 27A67tl070000000000000000000000000000000 l :

Вrlдавltик квzr,riфiкованого сертllфiката: КНЕ.ЩП ТОВ "Цсlrтр сертифiкачii ктючiв "Украiна":
тип носiя особистого lсllоча: Незахишений:
тип пiдпису: Удосконалениri;
Сертифiкат: Квалiфiкований:
Час та .faTa пiдпису: l2:35 07.1 l .2022;
Чинний на момент пiдпису. Пiдтверлжено позначкою часу дJtя пiдпису вiд AI{CK (квалiфiкованого надавача е.lектронних дtlвiрчих
послуг)

ПiдIlис Ля 2 (реквiзити пiдписувача та данi сертифiката)
Пiдписувач: ЯСIНОВСЬКИй АНДРIИ ТАРАСОВИЧ 27 62309 | 90 пооада: !ИРВКТОР;
[{але;кнiсть до Юриличноi особи: ТОВ TEXIHME!,
Код юридичноi особи в €!Р: 38303lб0;
СерiЙниЙномеркватIiфiкова}lогосертифiката: 2ВбС7DF9А389IDАl04000000ЕЕD7АВ002С8FlFOЗ;
Видавник квалiфiкованого сертифiката: АЩСК АТ КБ (ПРИВАТБАНК>;
Тип носiя особистого ключа: Незахищений;
TrtIl ttiдпису: Удоскона.rенийi
Сертифiкат: Квалiфiкований;
Час та дата пiдпису: 12:48 01 .l1.2022;
Чинниii lla моменТ пiлпису. ПiдтвердженО позначкоЮ часу дrlЯ пiдпrrсУ вiл AI-{CK (квалiфiкованОго надавача електронних ловiрчих
послуг)

Пiдпис Nl 3 (реквiзити пiдписувача та данi сертифiката)
Пiдписувач: Чайкiвський Ярослав Федорович 242880225З:
Належнiсть ло Юридичноi особи: KHIl "ТМкЛШl]";
Код юриличноТ особи в е{Р: 0200 l 297;
СерiЙниЙ номер квшiфiкованого сертифiката: 58ts2D9Е7F9t)OЗ07В04000000 l 45В l D00 l 07В9д00l
Видавник ква:liфiкованого сертифiката: КНЕflП - rДД ДПС;
тиtl носiя особистого ключа: I,iезахищенийl
Тип пiдпису. Удосконаrений,
Сертифiкат: Квмiфiкований;
rIac ,га дата пiдпису: l3:03 07.1 I .2022;
ЧинниЙ на MoMetlT пiдпису. ПiдтвердженО позначкоЮ часу длЯ пiдписУ Bi: АЩСК iква;iфiкованОго надавача електр()нtIIlХ jtовiрчих
послуI,)
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