Фізична особа-підприємець

м. Полтава
р/р 26001161326 в ПАТ МегаБанк
МФО 351629
ІПН
2986613395dmitriymuravyov@ukr.nеt

Муравйов
Дмитро Валерійович

ФОРМА КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
Фізична особа – підприємець Муравйов Дмитро Валерійович, надає свою
пропозицію щодо участі у закупівлі ДК 021:2015: 15130000-8 М’ясопродукти на
загальну суму 342 678,00 грн. (триста сорок дві тисячі шістсот сімдесят вісім
гривень нуль копійок) з ПДВ.

Відомості про підприємство

Вартість пропозиції

Фізична особа – підприємець Муравйов Дмитро
Валерійович
Ідентифікаційний код: 2986613395
м. Полтава, пров. Лодочний, 31, тел.: 067-535-32-66,
факс: відсутній
р/р 26001161326 , банк ПАТ МегаБанк, МФО 351629
285 565,00 грн. (двісті вісімдесят п’ять тисяч
п’ятсот шістдесят п’ять гривень нуль копійок) без
ПДВ;
342 678,00 грн. (триста сорок дві тисячі шістсот
сімдесят вісім гривень нуль копійок) з урахуванням
ПДВ.

Термін поставки товару

Постачання Товару силами та засобами Постачальника
на склад Замовника протягом 5 робочих днів з моменту
надання письмової заявки від Замовника;

Відомості про особу (осіб), які
уповноважені представляти
інтереси Учасника

Фізична особа-підприємець Муравйов Дмитро
Валерійович, тел.: 067-535-32-66

№
п/
п
1.

Найменування
Ковбаса московська
варено-копчена

Одиниця Кількість
виміру
одиниць
кг

1 000

Ціна за од. з
ПДВ

Сума з ПДВ

126,30

126 300,00

2.

Паштет м’ясний

Шт.

1 300

12,78

16 614,00

3.

Паштет з печінки птиці

Шт.

1 300

22,68

29 484,00

4.

Тушонка зі свинини

Шт.

2 500

52,80

132 000,00

5.

Консерви м’ясо-рослинні:
каші з свининою

Шт.

1 000

38,28

38 280,00

Всього з ПДВ:

342 678,00

в т.ч. ПДВ:

57 113,00

*Примітка: обов’язково зазначити ціну з ПДВ чи без ПДВ в залежності від статусу платника податку.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції не менш 90 днів з дня аукціону.
Наша комерційна пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована у
строки передбачені законодавством.
Умови оплати: Розрахунки проводяться шляхом безготівкового перерахування коштів
на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30 банківських днів після
постачання товару на склад Покупця. У випадку відсутності в зазначеному періоді
коштів на реєстраційному (розрахунковому) рахунку Покупця оплата здійснюється в
міру надходження коштів, виділених під оплату даного зобов’язання.

Примітка: вартість одиниці товару та загальну вартість комерційної пропозиції потрібно
заповнювати у гривнях, зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після
коми.

Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів
поставки товару, що закуповується, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити
ДСП «ЧСК» товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені
замовником строки.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані
комерційні пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої
комерційної пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
Разом з цією комерційною пропозицією (сканована копія в форматі pdf) ми надаємо
документи, передбачені (Додаток № 3) цієї Документації (скановані копії в форматі
pdf), на підтвердження заявлених вимог, та (Додаток № 1, 2, 4) в форматі pdf на
підтвердження погодження з договором.

