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Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю «Антек Про», ТОВ «Антек Про», надаємо свою
тендерну пропозицію щодо участі у відкритих торгах щодо предмету закупівлі
код ДК 021:2015: 48310000-4 Пакети програмного забезпечення для створення документів (Послуги
з постачання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft OfficeStd 2019 UKR OLP C Gov)
згідно з технічними та іншими вимогами Замовника.
Вивчивши тендерну документацію та інформацію про необхідні технічні, якісні та
кількісні характеристики, на виконання зазначеного вище маємо можливість та погоджуємося
виконати вимоги Замовника та Договору про закупівлю на загальну вартість тендерної
пропозиції:\

№

Найменування

Од.
вим.

Кількість

Ціна за од.,
грн.,

Загальна
вартість,
грн.

Ліцензійне програмне забезпечення
1. Microsoft OfficeStd 2019 UKR OLP C пакети
135
7 074,00
954 990,00
Gov
Вартість пропозиції
954 990,00 ( дев’ятьсот п’ятдесят чотири тисячі
дев’ятьсот дев’яносто грн. 00 коп.), без ПДВ*.
(цифрами та прописом)
*Без ПДВ, постачання програмної продукції згідно пункту
261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ

1. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від потреб Замовника та реального
фінансування видатків.
2. У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про
закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.
3. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня
визначення переможця тендерних пропозицій.
4. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно
з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої
пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
5. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі
наявності обставин для цього згідно із Законом.
6. Якщо нас визначено переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір із
замовником не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про
закупівлю та не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого
органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
7. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма
умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.
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