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Тендерний KoMiTeT
Вiддiл капiтальпого булiвництва
Мелiтопольськоi MicbKoi рали
Запорiзькоi областi
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l. Розглянувши тендерну документацiю на вико}Iання зазначеного

згоднi
Blllioчamu робоmu за цiною: 24 351 228.26грн (Двадцять чотири мiльйона триста п'ятдесят
с)дна тисяча двiстi двадцять BiciM грrl. 26 коп) (э_ЦДВ*).
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(вказуеmьсst цiна tпuйерttоl'пропозuцii' (цuфрамu i пропuсом) з П!В* mа без ПДВ)
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2. Адр..u (мiсшезнаходження) учасItика ,горгiв: 84200.м.Дружкiвка. вул.Енгельса Ф..

ýryдJl9i

4. Керiвнlлrцгво (rrрiзвиlllе. iпл'я гtо батьковi) диреltтор Шульга Валерiя Олексiiвна
5. Зага.;lьлtий cтpoK виколIаIIrtrl робiт:

17 мiсяцiв,

€lJIе

}le

пiзнiше K3l> березня202lр.

6. Строк гарантii на виконанi роботи складас три (цuфра пропuсом) роки.

7. УповноваясеIlий предстаI]ник учасника на пiдписання докуI![ентiв за результатап,Iи
гlроцедури закупiвлi директор Шульга Валерiя Олексiiвна

8.

.Що прийняття рiшеtlIlя про HaMip укласти договiр про закупiвлюо Ваша
дtокумен],ацiя разом з IIашоIо пропозlлцiею (за умови i] вiдповiдностi BciM вимогам) мають
силу поrlереднього договору пцillt нами. Якщо буле прийнято рiшення про HaMip укласти
;цоговiр, ми вiзьмемо tla себе зобов'язання викоIlaги Bci умови, передбаченi rЩоговором.

9. МИ погоджусМося дотрИмуI]атисЯ умов цiеi пропозицii протягом 90 календарних
дати розкриття теIIдерних проПозицiй' встановленого Вами. Наша пропозицi" ЪУо"
0бов'язковоlо для IIас i MorKe розглядатися Вами у буль-який час до закiнчення

дцнiв з

зазнаLIеного TepMiHy.

10.5lкпlсl буле rrрийня,t,о pillreltIIя про rrамiр укласти договiр, ми зобов'язуемося

lliдписаr:и /{оговiр iз Замовнt.{l(оN{ IIе ранiшlе Hilt через 10 днiв з дати оприлюднення на вебгrорталi Уповноваженого органу повiдомлення про HaMip укласти договiр про закупiвлю,
аJIе не пiзнiше HirK через 20 календарних дriв з дня прийняття
рiшення про Hal,rip укJIасти
дцоговiР прО закупiвлIо вiдповiдно до вимог тендерноi документацii та пропозицii
),часника-перемох(ця та надати документи, Що пiдтверджують вiдсутнiсть пiдстав,
гIередбачених статтею 17 ЗаконУ та якi зазначенi в п.п.5.6 роздiлу III цiеi тендерноI
ltoкyМeH],aI{1l.
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Шульга В.О.

