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Вих. № б/н
Від 06.05.19
Тендерному комітету
"ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ"
Ми, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ", надаємо
свою тендерну пропозицію щодо участі у відкритих торгах із закупівлі - Електрична енергія. Код
згідно ДК 021:2015 –(09310000-5).
Вивчивши тендерну документацію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на
підписання договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та договору
на умовах, зазначених у цій пропозиції за такою ціною:
№п
/п
1.

Найменування товару
Електрична енергія

Од.вим.
Кіловат-година

Кількість
одиниць

Ціна за
одиницю грн.
без ПДВ
167000
1,60919161676
Всього сума без ПДВ:
ПДВ:
Сума з ПДВ:

Сума,
без
ПДВ
268735,00
268735,00
53747,00
322482,00

Вартість пропозиції прописом: Триста двадцять дві тисячі чотириста вісімдесят дві гривні 00
копійок з ПДВ.
1. До акцепту нашої тендерної пропозиції, Ваша тендерна документація разом з нашою
пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції не менше ніж 90 днів з дня розкриття
пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути
акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з
умовами тендерної документації та чинного законодавства України, та розуміємо, що Ви не
обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
4. Ми погоджуємося з тим, що будь-які витрати понесені нами під час підготування та подання
тендерної пропозиції не є збитками та не відшкодовуються Замовником
5.Ми зобов'язуємося підписати Договір про закупівлю, протягом строку дії його пропозиції не
пізніше ніж через двадцять днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю
відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця.
6. Ми згодні на укладення договору про закупівлю на умовах, викладених в Додатку № 3 до
тендерної документації. Погоджений проект договору додається до даної цінової пропозиції.
7. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання.
Дата заповнення пропозиції _06.05.2019р.
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