ФОП Пух Каріна Юріївна
ІПН 3268721006
40034, м. Суми, вул. Героїв Крут 27
(066)912-18-54
www.restart-technology.com.ua

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ

Фізична особа-підприємець Пух Каріна Юріївна, надає свою пропозицію щодо участі у
відкритих торгах на закупівлю за предметом: 30210000-4 Машини для обробки даних
(апаратна частина) (Персональний комп’ютер).
1. Вивчивши тендерну документацію, якісні та кількісні вимоги, ми, уповноважені на
підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та
Договору за наступною ціною:
№
з/п
1

ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ
КільЦіна за
Найменування
Сума, грн.
кість одиницю, грн.

Персональний комп'ютер Expert PC Basic

24 шт
Всього, грн.

10 008,00

240 192,00
240 192,00

Вартість пропозиції: 240 192,00 грн (Двісті сорок тисяч сто дев'яносто дві гривні 00
копійок) без ПДВ.
2. Остаточна ціна пропозиції може бути іншої за результатами аукціону.
3. У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір
про закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Проектом
Договору викладеного в тендерній документації.
4. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з
дати підписання договору.
5. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції
згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будьякої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
6. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі
наявності обставин для цього згідно із Законом.
7. 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 органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
8. Ми підтверджуємо, що ціна за одиницю товару, подана нами на аукціоні є
затвердженою ціною у тарифах нашої юридичної особи, і за цією ціною ми маємо намір
здійснювати довгострокову поставку. У разі коливання ціни товару на ринку, ми залишаємо за
собою право звертатися до замовника торгів з вимогою зміни ціни за одиницю у відповідності
до умов таких змін за Законом України «Про публічні закупівлі»..
9. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду
з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.
Фізична особа-підприємець

К.Ю. Пух

