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до Регламенту ЕТС

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ
№UA-PS-2020-09-08-000006-3

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію
про лот в ЕТС: ТОВ «Смарттендер»

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову
пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВ «Смарттендер»

Номер лоту: 1

Організатор аукціону: УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся/Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: не вказано

Дата та час завершення електронного аукціону: не вказано

Найменування активів (майна)/права лоту (склад лоту): Оренда майна за адресою м.Вінниця,
вул. Хмельницьке Шосе, 7

Аукціон на право оренди приміщення №130А (№ 107 згідно з інвентарною справою першого
поверху) основною площею 38,1 кв.м (загальною площею 65,91 кв.м з урахуванням коефіцієнту 1,73
на місця загального користування), яке знаходиться на 1 поверсі адміністративної будівлі (14
поверхів) по вул.Хмельницьке Шосе, 7, м.Вінниця, за результатом якого чинний договір оренди
може бути продовжений з приватним підприємством "Культтовари - Вінниця", або укладений з
новим орендарем. Гарантійний внесок для чинного орендаря - 2496,3 грн, для інших учасників
аукціону 9985,13 грн.

Стартова ціна лота/Стартовий розмір орендної плати: 4 992.56 ГРН, з ПДВ

Ціна реалізації/орендна плата на місяць: 5 043.00 ГРН, з ПДВ

Крок аукціону: 49.93 ГРН, з ПДВ

Розмір гарантійного внеску: 9 985.12 ГРН

Учасники електронного аукціону:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КУЛЬТТОВАРИ-ВІННИЦЯ", код ЄДРПОУ: 385854511.

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "КУЛЬТТОВАРИ-ВІННИЦЯ"



Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п.___ Регламенту (якому відмовлено у
затвердженні протоколу):

(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,
перерахування оператором внесків:

Реєстраційний внесок, який стягується з кожного учасника в електронному аукціоні:
___________________грн. з ПДВ

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

заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Сума, що підлягає перерахуванню _________________________________________
(організатору/переможцю електронного аукціону) від оператора, через електронний
майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію:

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):

заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Протокол електронного аукціону сформовано: 29.09.2020 20:03:36

Переможець торгів: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КУЛЬТТОВАРИ-ВІННИЦЯ"

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується:
- підписати в (3) трьох оригінальних примірниках протокол електронного аукціону у строки передбачені цим
Регламентом або іншим нормативно-правовим актом та направити його на підписання оператору, через який таким
переможцем електронного аукціону (учасником) подано найвищу цінову пропозицію.
- провести розрахунок відповідно до договору та Регламенту (іншого нормативно-правового акту), та підписати договір у
строки передбачені цим Регламентом або іншим нормативно-правовим актом.

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)/подано заяву від одного учасника:

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування організатора: УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

(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.


