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ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ
на участь у відкритих торгах на закупівлю
Частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу,
обладнання для контролю залізничного руху
(запасні частини до тепловозів серії 2ТЕ116, 2М62, 2ТЕ10)
Філією «Центр забезпечення виробництва»
Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»
Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛТРАНС УКРАЇНА», надаємо свою
пропозицію щодо участі у тендері (торгах) на закупівлю за зазначеним вище предметом
згідно з технічними та іншими вимогами Замовника.
Вивчивши тендерну документацію (необхідні технічні,
до предмета закупівлі, кваліфікаційні критерії та інші
зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання
погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору
пропозиції за наступними цінами:

якісні та кількісні характеристики
вимоги Замовника), на виконання
Договору, маємо можливість та
на умовах, зазначених у тендерній

Найменування
Код
позначення НТД
Найменування запропонованої Виробник та
КільЦіна за
№ продук(стандарти, технічні Од.
продукції,
учасником
країна
кість одиницю,
п/п ції ДК
умови тощо), яким виміру
зазначеної
продукції
походження
грн.,б/ПДВ
(021-2015)
відповідає продукція
в ТД
(еквівалент)
1 34630000-2 Ротор

Всього
ПДВ 20%
Разом з ПДВ

Ротор

ТОВ «ЕЛТРАНС
УКРАЇНА»
Україна

6ТК.04.000спч.10

шт

7

Сума,
в грн.

203679,00 1425753,00
1425753,00
285150,60
1710903,60

Умови поставки – Автомобільним або залізничним транспортом на умовах СРТ
(Перевезення сплачено до…) (для товарів, що поставляються в межах України) пункт
призначення – відділ матеріальних ресурсів філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця», Київська обл.,
м. Фастів, вул. Шевченка, 48, (відповідно до вимог «ІНКОТЕРМС» ред. 2010р.).
Постачання продукції партіями згідно Ваших рознарядок можемо розпочати з дати
підписання договору.
Максимальний місячний обсяг продукції, який можемо поставити: п.1 – 3шт.
Весь обсяг продукції можемо поставити до 31.12.2019р.
Строк поставки продукції – 30 календарних днів.
Оплата: здійснюється протягом – 30 банківських днів.
1. До визначення нашої компанії переможцем, Ваша тендерна документація разом з нашою
пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору
між нами. Якщо наша компанії буде візначена переможцем, ми візьмемо на себе
зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з
дня розкриття тендерних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде
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обов’язковою для нас і може бути визначена переможною Вами у будь-який час до
закінчення зазначеного терміну.
Цією заявкою-пропозицією ми погоджуємося з основними умовами договору, викладеними
в тендерній документації.
3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції
згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені в прийнятті
будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
4. Якщо наша пропозиція буде визнана переможною, ми зобов’язуємося підписати Договір
із Замовником не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі
Уповноваженого органу намір укласти договір, але не пізніше ніж через 20 днів з дня
прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.
5. Якщо наша пропозиція буде визнана переможною, беремо на себе зобов’язання у строк,
що не перевищує 5 календарних днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого
органу повідомлення намір укласти договір, надати замовнику документи, що
підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті ст. 17
відповідно до Додатку 6.
6. Ми погоджуємося, що продукція запропонована нами до постачання, відповідно до
вимог, визначених тендерною документацією:
- якість поставленої продукції може бути перевірена представниками АТ «Українська
залізниця», Замовника та вантажоодержувача;
- документи при прийманні продукції по якості, комплектності, кількості тощо, можуть
були складені за участю Замовника, АТ «Українська залізниця» та вантажоодержувача;
- гарантійні строки встановлені для Замовника розповсюджуються навіть тоді коли
продукція перебуває у власності третіх осіб (вантажоодержувача).

Директор ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА»
01 серпня 2019р.

Б. С. Денисенко

