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I'аранmiйнuй ласm
лцоdо формування цiна
Товариство

з

обмеженою вiдповiдальнiстю (ЮДIТРЕЙД)

в

особi директора Зуба Анлрiя

Олексiйовича у своТй тендернiй пропозицii враховуе в цiну на поставку товару згiдно iдентифiкатора
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урахуванням податкiв

i

зборiв (обов'язковi платежi),

страхування, витрати, що пов'язанi з отриманням необхiдних дозволiв та лiцензiЙ, у тому числi Ti,

що сплачуються або мають бути сплаченi вiдповiдно до Положень Податкового кодексу Украiн.и, а

також ycix видiв послуг, включа]ючи I]итрати на транспортування, страхування,
навантаження

та

пакуваrIня,

розвантаження, зберiгання товару, гарантiЙне обслуговування, введення в

експлуатацiю, навчання користуванням обладнання, страхування сплати митних ToBapiB та iнrIrих
витрат згiдно вимог дiючих законода]вчих i розпорядчих aKTiB щодо формування цiни,
BapTicTb товару (обладнання), що ]пропонусться до поставки включас у себе також:
BapTicTb доставки, упаковки, розвантаження;

встановлення, iнсталяцiя, пробний пу,ск обладнання в експлуатацiю;
гарантiйне обслуговування протягом 24 мiсцiв;

iншi витрати, що пов'язанi з предметом закупiвлi.

fio розрахунку цiни lrропозицii нс: включаються витрати, якi понесенi нами у процесi проведення
процедури закупiвлi та укладання договору про закупiвлю, витрати, пов'язанi iз оформленням
забезпечення тендерноi пропозицii, у тому числi Ti, що пов'язанi iз його нотарiальним посвiдченням.

Загальна цiна тендерноТ пропозицii буде чiтко та остаточно визначена без будь-яких посил€lнь,
обмежень або застережень, та за будь-яких обставин не пiдлягае змiнi або коригувань, у тому члtслi
шляхом знижоlс/надбавок.

пропозицii уrаснлtка-резидента Украiни формусться на умовах базису поставки
DDР-Киiв (правила IHKoTepMc-20lO) з урахуванням витрат, податкiв та зборiв, пов'язаних iз
I-{iHa тендерноi

постачанням товару.

Ми самостiйно несемо вiдповйальнiсть за формуваЕня цiни пропозицii', та формуемо цiн,и у
вiдповiдностi до вимог чинного законодавства.

!иректор ТОВ кЮ,ЩIТРЕ,ЙД>

ТОВ кЮ!IТРЕЙfl> yKpni'Ba,360l4 м. Полтава, вул. Соборностi

€ДРПОУ

73 тсл. +3809?l674023,+380684745789, +380509760085,+380532642042.
4203630l , Р/р 26009054643538, Полтавське ГРУ ПАТ КБ"Прпватбаsк, МФО 33l40l

А.О. Зуб

е-шsil: uditrдde@ukr.net

"w

