ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Україна, 85700, м. Волноваха, вул. Шевцової, 22а
р/р 26001051824074 в ПАТ КБ «ПриватБанк»
МФО 335496 ЄДРПОУ 31915956 ІПН 319159505630
Витяг з реєстру платників ПДВ №1405334500014
тел: +380504708996
+380503280038
е-mail: ooo_as@ukr.net
www.asgas.com.ua

вих № 01/25 від 25.11.2017 року

ТЕНДЕРНОМУ КОМІТЕТУ
Додаток № 6
Довідка учасника

Повне найменування
підприємства/організації (згідно
статуту)

Товариство з обмеженою відповідальністю «АС»

Код ЄДРПОУ

31915956

Поштова адреса

вул. Мілютенка, б.44, кв.10, Київська область, м. Київ,
Деснянський район, 02166

Юридична адреса

вул. Шевцової, 22а, Донецька область, Волноваський
район, м. Волноваха, 85700

Телефон/факс, обов’язково вказати код
населеного пункту

(062) 444-15-76

Електронна адреса

ooo_as@ukr.net
ТВБВ №10007/0339 ФЗОУ АТ "Ощадбанк"

Розрахунковий рахунок, МФО,
найменування банку

р/р: 26006300211196
МФО: 31З957;

Керівник підприємства (П.І.Б.),

директор Станкєєва Людмила Валентинівна

телефон для зв’язку

телефон +380504708996

Інформація із зазначенням ПІБ, посади
всіх службових (посадових) осіб
учасника, яких уповноважено
учасником представляти його інтереси
під час проведення процедури
закупівлі, назва документа, яким
уповноважено представляти інтереси
учасника (за наявності уповноваженої
особи, або зазначити, що інтереси

інтереси учасника представляє тільки керівник

учасника представляє тільки керівник).,
директор Станкєєва Людмила Валентинівна

Контактна особа: П.І.Б., посада,
телефон для зв’язку

телефон +380504708996

1. 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.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з
дня визначення переможця тендерних пропозицій.
3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції,
згідно із умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті
будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
4. Якщо нас визначено переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати
договір ї 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 вебпорталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
5. Умови розрахунків: в межах відповідних бюджетних призначень та реального
фінансування по факту поставки на протязі поточного місяця..
6. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з
усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.

Директор
ТОВ «АС»

Станкєєва Л.В.
підпис

м.п.

