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ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ*
Ми, ТОВ «ТЕХ-СТИЛЬ», надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах із
закупівлі: «Робочого костюму».
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 тендерній пропозиції за такою ціною:
217685,00 (двісті сімнадцять тисяч шістсот вісімдесят п’ять грн.,00коп.)грн з ПДВ;
сума ПДВ 36253,84(триста шістдесят тисяч двісті п’ятдесят три грн.,84коп.)грн
Вартість товару зазначена на умовах постачання DDP згідно з правилами
редакції 2010 року.

Інкотермс у

Цінова пропозиція враховує витрати на транспортування до місця поставки, страхування,
сплату податків (інших обов’язкових платежів, зборів), пакування, навантаження та
розвантаження.
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Одиниця виміру

Форма дня надання комерційної пропозиції
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697,70

Всього:
ПДВ 20%:
Разом з ПДВ:

ТОВ ТЕХ-

181404,16 СТИЛЬ
181404,16
36253,84
217685,00

*Примітка: графи № 8 і 9 значення кількості копійок зазначати тільки 2-ма знаками цифр (наприклад: 100,29 грн. без ПДВ)

1. До визнання нас переможцем, Ваша тендерна документація разом з нашою тендерною
пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору
між нами.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції 90 днів з дня розкриття тендерних
пропозицій, встановленого Вами. Наша тендерна пропозиція буде обов'язковою для нас до
закінчення зазначеного строку.
3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції
згідно з Законом та умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у
прийнятті будь-якої іншої тендерної пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
4. Якщо наша тендерна пропозиція буде відповідати всім критеріям та умовам, що визначені у

тендерній документації, визнана найбільш економічно вигідною і Замовником направлено
повідомлення про намір укласти договір, то ми зобов'язуємося підписати договір із
Замовником не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого
органу повідомлення про повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не
пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю
відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця.
5. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за
результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури
закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його
підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків,
передбачених Законом.
6. Особа, уповноважена вести переговори щодо укладення договору (прізвище, ім’я, по
батькові, посада, телефон).
Адреса Учасника (місце знаходження) Київ,вул.Коновальця,17,оф.1.
Телефон (факс), електронна адреса (044) 537-23-60, office@jus.com.ua.
Керівник підприємства –

Учасник процедури закупівлі

М.П. (Підпис)

Трегубова О.З.

Учасник, з мінімальною ціною після процедури «Електронний аукціон», повторно
протягом трьох робочих днів надає замовнику ТЕНДЕРНУ ПРОПОЗИЦІЮ (згідно
Додатку 1) – приведену у відповідність до показників за результатами проведеного
аукціону.

