ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ АКСАЙСЬКА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
73000, ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., М. ХЕРСОН, СЕЛИЩЕ
ЯНТАРНЕ, ПРОВУЛОК ВИШНЕВИЙ, БУД. 20-А
*

ФОП Аксайська Тетяна Анатоліївна -Учасник. Пропозицію якого було
визнано найбільш економічно вигідною надає:
1.Документ, який підтверджує, що фізична особа, яка є учасником, не була
засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято
або не погашено у встановленому законом . ФОП Аксайська Тетяна
Анатоліївна не засуджувалась.
2. Документ, який підтверджує, що службова (посадова) особа учасника, яка
підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з
корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому
законом порядку. Аксайська Тетяна Анатоліївна не засуджувалась
3. Документ, який підтверджує, що учасник не має заборгованості із сплати
податків і зборів (обов’язкових платежів). Довідка з ДФС надається окремим
документом.
4. Документ, який підтверджує, що учасника (юридичну особу) не внесено до
Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з
корупцією правопорушення. Інформація надана у вигляді лист-пояснення
учасника

Директор
ФОП АКСАЙСЬКА ТЕТЯНА
АНАТОЛІЇВНА

Аксайська Т.А.

ФОП АКСАЙСЬКА Т.А. 2510206489
73486 М ХЕРСОН С. ЯНТАРНЕ ПРОВ. ВИШНЕВИЙ 20/А
Р/Р 2600815865 МФО 334851 КБ ПУМБ ОКПО 2510206489

ФОРМА "ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ"
*

Ми, Фоп Аксайська Т.А., надаємо свою пропозицію
(назва Учасника)

щодо участі у відкритих торгах на закупівлю ДК 021:2015:03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи
Вивчивши тендерну документацію, "ми, уповноважені на підписання Договору, маємо

можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених
у цій пропозиції.

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ
Оди
Кіль
№
ниця
Найменування
кість
з/п
виміру
Капуста
кг
4000
Буряк
кг
2500
Морква
кг
3000
Цибуля
кг
2500
Часник
кг
120
Баклажани
кг
100
Перець болгарський
кг
250
Помідори
кг
500
Огірки
кг
500
Полуниця
кг
165
Черешня
кг
165
Яблука
кг
9000
Банани
кг
2400
Груші
кг
200
Сливи
кг
300
Апельсини
кг
1250
Лимони
кг
400
Мандарина
кг
1250
Вартість пропозиції з ПДВ (прописом
та цифрами)чотириста тридцять девять
тисяч шістсот гривень 00 коп

Ціна за
одиницю 3
ПДВ*
7,00
10,00
10,00
17,25
40.00
6,00
6,00
12,00
12,00
35,00
33.00
10.995
29,25
22,25
15
36
35
37

Загальна
вартість з
ПДВ*
28000
25000
30000
43125
4800
600
1500
6000
6000
5775
5445
98955
70200
4450
4500
45000
14000
46250
439600.00

1. У разі визначення нас переможцем та прийняття рішенад^^^Аад^р^Жіїасти договір про
закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умовиЖефбдбачені дайнюром.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції |рро,щ ід|і({іКНі^І! в^арних днів з дня
визначення переможця тендерних пропозицій.
\\^ \
Т.А.
3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити
^ ^ тен дер н і пропозиції
згідно із умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви нею ^§^к^% ^рийнятті будь-яко

с

Ф&ЬҐО

^

.

^ -

іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
4. 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
і
органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
5. Зазначеним нижче підпи£ом-щі підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з
усіма умовами проведення пр^^^^іигзійукщлі, визначеними в тендерній документації.

Директор

Аксайська Т.А.

ФОП АКСАЙСЬКА ТЕТЯНА
АНАТОЛІЇВНА
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ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ АКСАЙСЬКА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
73000, ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., М. ХЕРСОН, СЕЛИЩЕ ЯНТАРНЕ, ПРОВУЛОК ВИШНЕВИЙ, БУД. 20-А

Лист-пояснення

ФОП Аксайська Тетяна Анатоліївна повідомляє , що відповідно до пункту З
Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 “Про
затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які
претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального
або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним
ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”
Міністерству юстиції встановлено продовжити здійснення повноважень щодо
забезпечення ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили
корупційні правопорушення, та забезпечити надання інформації з нього згідно
з Порядком, затвердженим цією постановою, до початку ведення
Національним агентством з питань запобігання корупції Єдиного державного
реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією
правопорушення. Разом з тим, Положення про Єдиний державний реєстр осіб,
які вчинили корупційні правопорушення затверджено наказом Міністерства
юстиції України від 11.01.2012 № 39/5 (далі - Наказ). Так, Наказом визначено,
що до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні
правопорушення вносяться лише відомості про фізичних осіб, яких
притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.
Довідково з інформацією із зазначеного питання можна ознайомитись на сайті
Міністерства юстиції України за посиланням http://old.minjust.gov.ua/50657 та
на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за посиланням
https://nazk.gov.ua/vedvnvyderzhavnw-revestr-osib-yaki-vchynvlv-korupcivniаЬо-роууагапі-г-когирсіуеуи.
Таким чином , ФОП Аксайська Тетяна Анатоліївна підтверджує , що її не
внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або
пов’язані з корупцією правопршаввевця

Директор
ФОП АКСАЙСЬКА ТЕТЯНА
АНАТОЛІЇВНА

Аксайська Т.А.

СЕРІЯ іаа

№ 1 0021+92

ДОВІДКА

М ІН ІС Т Е Р С Т В О
В Н У Т Р ІШ Н ІХ СПРАВ У К Р А ЇН И
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ПОВНА
18347736270960800250

вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601

За обліками МВС громадянин(ка) УКРАЇНИ
АКСАЙСЬКА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА, 22.09.1968 року народження,
уродженець(ка) ХЕРСОН ХЕРСОН РАЙОН ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ УКРАЇНА на території
України станом на 16.12.2018 до кримінальної відповідальності не притягується, не знятої чи не
погашеної судимості не має та в розшуку не перебуває.
Довідка надана для ОФОРМЛЕННЯ УЧАСТІ В ПРОЦЕДУРІ ЗАКУПІВЕЛЬ

Довідка отр
/7

-

В П. Кочеткова

Начальник

:ревірки за персонально-довідковим обліком Є1С МВС стосовно відсу
обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством

9 Ь»44 РСЦ МВС
сонській обл.
<' ^ Кочура М.О
тгмостт, притягнення ОСОІ

атно (Закон України "Про захист персональних даних", ст. 19)
ДП КОФ. Зам. 1328 2017 р. IV ке

___________________ -

б н є упраеління ДФС
у Херсонській області,
Автономній Республіці Крим
та м. Севастополі
пр. Ушакова, 75 .з-,
м. Херсон ,
73026 ШШ*
№ 1

ДОВІДКА
п р о відсутність заборгованості з платежів,
контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи
від "27" грудня 2018 року № ЗУіУ

/Ф ОП/21-22-17-01-16

Головне управління ДФС у Херсонській області, Автономній
Республіці Крим та м. Севастополі
Платник
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ФОП АКСАЙСЬКА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
73000 ХЕРСОНСЬКА, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н М.ХЕРСОН, ДНІПРОВСЬКИЙ,
ПРОБ. ВИШНЕВИЙ, буд.20 -А
станом на "27" грудня 2018 року не має податкового боргу, недоїмки зі сплати
єдиного внеску, іншої заборгованості з платежів (у тому числі розстроченої,
відстроченої, реструкторизованої), контроль за справлянням яких покладено на
контролюючі органи.
Довідка надається відповідно до Закону України від 25.12.2015 №922-VIII "Про
публічні закупівлі", для подання до Херсонського ліцею Херсонської обласної
ради.
Дійсна протягом десяти календарних днів включно до "05 " січня 2019 року.

ДОВІДКА
про відсутність заборгованості з платежів,
контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи
від "09" січня 2019 року № /'У-А /Ф ОП /21-22-1 7-01-16
Головне управління ДФС у Херсонській області, Автономній
Республіці Крим та м. Севастополі
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Платник
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ФОП АКСАЙСЬКА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
73000 ХЕРСОНСЬКА, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н М.ХЕРСОН, ДНІПРОВСЬКИЙ,
ПРОВ. ВИШНЕВИЙ, буд.20 -А
станом на "09" січня 2019 року не мас податкового боргу, недоїмки зі сплати
єдиного внеску, іншої заборгованості з платежів (у тому числі розстроченої,
відстроченої, реструкторизованої), контроль за справлянням яких покладено на
контролюючі органи.
Довідка надається відповідно до Закону України від 25.12.2015 №922-УІІІ "Про
публічні закупівлі",
для
подання до
Чорнобаївської санаторної
загальноосвітнньої школи-інтернату І-IIІ ступенів Херсонської обласної ради.
Дійсна протягом десяти ка.
Заступник начальника

Посадова особа

гавключнр до " 18 " січня 2019 року.
.А.Квасневський

Л.Г.Медведева

