УКРАИНА
ООО „Энергодарстроймеханизация”
Промышленная д.21
г.Энергодар, Запорожская обл.,71504
т/с №26000055739095
в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 313399
Код ЕГРПОУ 31494845
Инд.налоговый номер 314948408232
Тел 80673684584

УКРАЇНА
ТОВ „Енергодарбудмеханізація”
Промислова б. 21 а/с 433
м.Енергодар, Запорізька обл., 71504
п/р №26000055739095
в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФ О 313399
Код ЄДРПОУ 31494845
Інд.податковий номер 314948408232
Тел 80673684584

ЭНЕРГОДАРСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ

№35 «24» січня 2017 р.
Голові тендерного комітету
КП «Київський метрополітен»
Гавриленку В.В.
Форма пропозиції

Відомості про учасника процедури закупівлі
Повне найменування учасника

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Енергодарбудмеханізація»

Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони)

Директор

–

Балаховцев

Олександр

Миколайович, 067-368-45-84
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (за наявності)

31494845

Місцезнаходження

Вул.. Промислова, буд. 21, м. Енергодар,
Запорізької обл.., 71504

Назва банку

ПАТ КБ «Приватбанк»

МФО банку

313399

Поточний рахунок

26000055739095

Адреса банку

71503, Запорізька обл.., м. Енергодар, вул..
Центральна, 4 прим. 128

Особа, відповідальна за участь у торгах (ПІБ, посада,

Директор

–

контактні телефони)

Миколайович, 067-368-45-84

Факс, електронна адреса

0673684584, energodarbudmex@gmail.com

Інша інформація

Ліцензія

з

Балаховцев

господарської

Олександр

діяльності

з

будівництва об’єктів IV і V категорії
складності, дата прийняття рішення та номер
наказу:

21.06.2016р.,

Державною

№23-Л,

видана

архітектурно-будівельною

інспекцією України (реєстраційний запис
2013028646 від 07.07.2016 р.)
Цінова тендерна пропозиція

Ми, ТОВ «Енергодарбудмеханізація», надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на

закупівлю «Капітальний ремонт (з поліпшенням) станції «Лівобережна» СвятошиноБроварської лінії метрополітену (проектні та будівельні роботи) (капітальний ремонт і
реставрація, код 45453000-7 за ДК 021-2015)», згідно з технічними та іншими вимогами
Замовника торгів.
Вивчивши всі вимоги Замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на
підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та
Договору на загальну суму 24 736 520,59 (двадцять чотири мільйони сімсот тридцять шість
тисяч п’ятсот двадцять грн.. 59 коп.) гривень (з ПДВ), в тому числі ПДВ 4 122 753,43 (чотири
мільйони сто двадцять дві тисячі сімсот п’ятдесят три грн.. 43 коп.) гривень.
1. До акцепту нашої тендерної пропозиції, Ваша тендерна документація разом з нашою
пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між
нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі
умови, передбачені Договором.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дня розкриття
тендерних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може
бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з
умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої
пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником
не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу
повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 20 днів з дня
прийняття рішення.
5. Підрядник гарантує якість та можливість експлуатації змонтованого обладнання
протягом 5 (п’яти) років
(зазначається з урахуванням підпункту 2.5. пункту 2 проекту договору (додаток 3 до тендерної документації )).

6. Підрядник гарантує Замовнику якість проектних та технічних рішень, передбачених
підпунктами 1.2.1, 1.2.2. пункту 1.2 проекту договору (додаток 3 до тендерної документації),
а також виконаних Робіт протягом 5 (п’яти) років
(зазначається з урахуванням підпункту 2.6. пункту 2 проекту договору (додаток 3 до тендерної документації )).

7. Строк виконання робіт до 20.04.2017 року.

Директор
ТОВ «Енергодарбудмеханізація»

О.М.Балаховцев

