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Тендерна форма «Пропозиція»
Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова будівельна компанія
Луч», надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах на проведенню
робіт по об’єкту: «Ремонтно-реставраційні роботи (капітальний ремонт) пам‘ятки
архітектури місцевого значення «Комплекс споруд Кременчуцького військового
шпиталю. Корпус 2 (літер Б). (Комплекс головного штабу інспектора резервної
кавалерії та поселених військ (три основних корпуси)» по вул. Гоголя, 2 в м.
Кременчуці. Процедура проводиться згідно ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 "Правила
визначення вартості будівництва", код за ДК 021-2015 45453000-7» відповідно до
вимог Тендерної документації та додатків до неї за наступною ціною:
Ціна тендерної пропозиції становить 1 958 333,33 грн. (один мільйон дев’ятсої
п’ятдесят вісім тисяч триста тридцять три гривні 33 копійки) без Г1ДВ, сума ПДВ
391 666,67 грн., загальна ціна тендерної пропозиції складає 2 350 000,00 грн. (два
мільйони триста п’ятдесят тисяч гривень) з ПДВ.
1. Ми погоджуємося, що оцінка тендерних пропозицій проводит:ься автодмати^іно
електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазна''іеііих
замовником, у тендерній документації, та шляхом застосування електронног';.-;
аукціону. У разі якщо наша пропозиція буде найвигіднішою ми візьмемо на себе:
зобов’язання виконати всі умови, передбачені цією тендерною і:іроп.о:шіі;іс:ю 'га
тендерною формою «Проект договору про закупівлю».
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції про'гягом 90 календарних
днів з дати розкриття тендерних пропозицій.
3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції, 'га
рОЗуіМІЄМО, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш
вигідними для Вас умовами.
4. Ми зобов’язуємося укласти договір про закупівлю не пізні.ш:е ніж через 20 днів з
дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до
вимог тендерної документації. З метою забезпечення права на с р ^ й щ ін я рішень
замовника договір про закупівлю не може бути укладено р а н і]Ж ^ (в ^ й ^ ^ ^ 0 днів
дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу
укласти договір про закупівлю.
5. Ми ро:їумієм:о та погоджуб:мося, що Ви можете відміні
разі наявності обставин для цього згідно з Законом.

6. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу тендерну
пропозицію, якщо розрахунок вартості послуг, товарів або робіт не відповідає
чинному законодавству України та/або вимогам, викладеним у тендерній
документації.
7. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну
згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній
документації.
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