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ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ
Приватне підприємство «КЕНФРАНТ», надає свою пропозицію щодо участі у закупівлі Ноутбук
Lenovo IdeaPad 330-15AST, (код ДК ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: 30210000-4
Машини для обробки даних (апаратна частина)
Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання

Приватне підприємство «КЕНФРАНТ»
код за ЄДРПОУ/Ідентифікаційний код 30552256
Відомості про підприємство

Термін поставки
товару/надання послуг
Відомості про особу (осіб),
які уповноважені
представляти інтереси
Учасника

Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон
для контактів)
Юридична адреса 03055, м. Київ, вул. Політехнічна, буд. 5, кв. 214
Поштова адреса 02125 м. Київ, вул. Петра Запорожця, 7А, оф. 61
Телефон 044-578-11-81
Згідно умов документації п. 6

Директор Мілюков В. П. тел 044 5781181

ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ
№
п/п

Найменування предмету закупівлі

Одиниці
виміру

Кількість

Ціна* за
одиницю з
ПДВ** (грн.)

Сума* з ПДВ**
(грн.)

1.

Lenovo IdeaPad 330-15AST (81D600JYRA) Onyx
Black

шт

1

6240,00

6240,00

ПДВ***
(грн.)

1040,00

Всього** з
ПДВ***
(грн.)

6240,00

*Всі Учасники в стандартній формі подають цінову пропозицію. У разі пониження ціни під час аукціону, Учасник,
який став переможцем має надати оновлену цінову пропозицію (відповідно до результатів аукціону) у день
проведення аукціону.
**Ціна та Сума мають бути відмінними від 0,00 грн., та вказані з двома знаками після коми.
*** Для платників ПДВ.

Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів поставки товару, що
закуповується, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити товарами відповідної якості, в
необхідній кількості та в установлені замовником строки.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію, та розуміємо, що Ви не
обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
Разом з цією пропозицією ми надаємо документи, передбачені пунктом 10 цього Запиту (скановані
копії в форматі pdf або jpg) на підтвердження заявлених вимог.

