КОМПЛЕКСНА ПРОПОЗИЦІЯ
НА ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА

№ з/п

Зображення

Найменування

Од.вим

Кіл-ть

Ціна, грн
без ПДВ

Сума, грн
без ПДВ

Обладнання для спортивного майданчика 22х24м

1

Оцинкована 3D
огорожа для
спортивного
майданчика з
полімерним ПВХ
покриттям. Висота 4м.

м.п.

94

855,00

80 370,00

2

Трибуна InterAtletika
УТ 705 на 42 места
без накрытия,
модульная, сборноразборная. Размер:
6670х3105х2365 мм

шт

3

85 500,00

256 500,00

3

Лава для пресу

шт

2

5 900,00

11 800,00

4

Стенд баскетбольний
шкільний 180х105см
для вулиці, стандарт
FIBA, фанера
вологостійка 18 мм.

шт

2

10 200,00

20 400,00

5

Волейбольний стенд з
закладними
елементами

компл

1

6 300,00

6 300,00

6

Комплект сіток для
баскетболу,
волейболу, мініфутболу

компл

1

3 000,00

3 000,00

Вартість обладнання, грн
Підготовка грунту. Геодезія / 528 кв.м
Влаштування основи з щебню фр. 20х40, 5х20 / 528 кв.м
Покриття для спортивного майданчика "тенісіт" 528 кв.м з доставкою та монтажем під бордюр
Доставка обладнання та огорожі на місце встановлення
Монтаж обладнання та огорожі "Під ключ"

378 370,00
10 560,00
42 240,00
237 400,00
26 485,00
75 674,00

Загалом на суму, грн

770 729,00

Перелік робіт, послуг і матеріалів від Замовника:
1.Вода технічна - не менше 50л. / Хв.
2.Електроенергія - 220В
3.Приміщення що охороняється для інструментів і матеріалів.
4.Проживання будівельників на період робіт.
Умови виконання замовлення:
1. Виконання замовлення здійснюється протягом 35 - 45 діб з моменту отримання передоплати на розрахунковий рахунок
Постачальника.
2. Доставка обладнання здійснюється за рахунок Замовника.
3. Обладнання встановлюється фахівцями Постачальника. Вартість встановлення обладнання сплачується Замовником
та орієнтовно становить – 20% від вартості обладнання.
4. Послуга Шеф-монтажу обладнання здійснюється шляхом виїзду майстра Постачальника до місця його встановлення
та організація виконання робіт на місці силами та засобами Замовника. Витрати на забезпечення робіт матеріалами,
інструментом, працівниками в такому випадку здійснюється силами Замовника. Вартість послуги шеф-монтажу становить
- 5% від вартості обладнання.
5. Гарантія на обладнання складає 1 рік. Постачальник не несе гарантійних зобов’язань , зокрема у випадках:
неправильного зберігання обладнання, недотримання вимог та рекомендацій по експлуатації елементів (обладнання),
розбирання виробів, зміни конструкції виробів та використання їх не за прямим призначенням, випадки травмування
через недотримання користувачем заходів безпеки, випадки вандалізму або навмисного пошкодження обладнання.
6. Постачальник може вносити в конструкцію виробів зміни, що спрямовані на покращення зовнішнього вигляду та
експлуатаційних характеристик обладнання.

