ФОП ШАШКО Андрій Олександрович

Дніпропетровська обл, місто Дніпро , провулок Сталь 7/4
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ
Ми, ФОП Шашко А.О., надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю:
Комп’ютерне обладнання ДК 021:2015 – 30230000-0 згідно з технічними та іншими
вимогами Замовника торгів.
Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги, на виконання зазначеного
вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося
виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у даній тендерній
пропозиції
1. Ми погоджуємося з проектом Договору, який викладено у Додатку 4 до Документації,
та з тим, що основні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його
підписання до виконання зобов’язань сторонами, у повному обсязі, крім випадків, визначених
частиною четвертою статті 36 Закону.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов тендерної пропозиції протягом 90 календарних
днів з дня розкриття тендерної пропозицій. Наша тендерна пропозиція буде обов’язковою для
нас і може бути прийнята замовником у будь-який час до закінчення встановленого Законом
терміну.
3. У разі прийняття Замовником рішення про намір укласти договір, ми зобов’язуємося
підписати Договір із замовником 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, але не раніше, ніж через десять днів з дати оприлюднення на
веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
4. У разі визнання нас переможцем торгів та прийняття рішення про намір укласти договір
ФОП Шашко А.О. зобов’язується в строк до п’яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір надати замовнику
перераховану ціну тендерної пропозиції з урахуванням результатів аукціону (заповнену та
підписану тендерну пропозицію (Додаток 1)).

_______________________ керівник Шашко Андрій Олександрович
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СПЕЦИФІКАЦІЯ
щодо закупівлі
комп’ютерне обладнання
ДК 021:2015 - 30230000-4
№
з/п

Назва товару

од.
виміру

кількість

1

Персональний комп'ютер
(Системний блок HP EliteDesk 800 G4
TWR Монітор 24" LG 24BK550Y-B
Персональний комп'ютер
(Системний блок HP 280 Pro G2 MT
Монітор 23" LG 23MP48HQ-P

шт

2

2

шт

ціна за
одиницю без
ПДВ, грн

загальна
вартість
з ПДВ, грн

35000,00

70000,00

18500,00

1369000,00

74

ВСЬОГО:

-

-

-

1439000,00

в тому числі ПДВ:

-

-

-

239833,33

_______________________ керівник Шашко Андрій Олександрович

