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Головi тендерного KoMiTery
Великобiлозерськоi загzLльноосвiтньоi
lIIколи I-II сryпенiв NэЗ
М.М.Онищенко

17.05.2019

Щовiдка у довiльнiй формi про учасцика закупiвлi
Фiрма <OHiKc> ЛТД у
формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю.
Код еДПоУ 2llg0223.
п/р 260060191з7601 в Ат (АлЬФА-БАНК),
мФо 300з46
Щиректор - ерошенко IBaH Григорович
ФактичНа та юрИдична адреса пiдприеМства:
61031 XapKiBcbKa обл., M.XapKiB,
проспект Гагарiна,3 60.
Поштова адреса: 61031, м. XapKiB, а/с 2596
Електронна адреса: oniksltd.kh@ukr.net
Тел: 0б7-571-08-35 офiс

.

f-ýщJ'..otllKcn лТДt
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Головi тендерного ком iTeTy

17.05.2019

Вел икобiлозерськоi' зага,,l

Школи I-Il ступенiв МЗ
М.М.онищенко

ь

ноосв iTH ьсl

t.

Iнформацiйна довiдка
Про виробника
НайменуванIUI виробника: Фiрма <<OHiKc>> лтд
у формi
MicTo та кра а походження товару: м. XapKi", YKpai."u

тов

Фiрма <<OHiKc>> лтД у формi тоВ даним листом
надас iнформацiю, що
пiдприемство е безпосереднiм виробником товару,
а саме предмету закупiвлi за
кодом лt 027:2075 44160000-9
Магiстра-шi, трубопроводи, труби, обсаднi
труби' тюбiнги та супутнi вироби (труби сталевi
попередньо-iзолъованi та
елементи теплових мереж до них).

МiсцезнаходженшI виробничих та складських примiщенъ
знаходиться за
адресою - УкраiЪа, м XapKiB, проспект Гагарiна,
З60.
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Головi тендерного ком iTeTy
Вели кобiл озерс ькоТ загiL,Iьноосвiтн boi'
Школи I-II ступенiв ЛЪЗ

17.05.2019

М.М.Онищенко

Щовiдка щодО найменУвання виробника предN{ету закупiвлi
Фiрма <<OHiKc> лтД у формi тоВ повiдомляе, що вся продукцiя (згiдно
ЩК
02l:20|5 код K44l60000-9)> Магiстралi, трубопроводи, труби, обсаднi труби,
тюбiнги та супутнi вироби (трубu сmалевi попередньо-iзольованi та
елементи теплових мереж до них) виготовлена одним виробником (Фiрма
KOHiKc> лтд у формi тов, УкраiЪа, 61031, XapKiBcbкa обл., м. XapKiB, ПР.

Гагарiна,360) З

метоЮ забезпечення максим€шъноi

теIIлоенергетичних, механiчних, гiдроiзоляцiйних характеристик.
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М.М.онищенко
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Гарантiйций лист

Фiрма

лтД у

формi тоВ повiдомляс, що службовою
(посадовою) особою
r{асника, яку уповноважено учасником представляти його
iнтереси пiд час проведення процедури закупiвлi
та пiдписання договору, €
Фiрми
<OHiKc>> лтД у
Щиректор
формi тоВ ерошенко I.Г.
<<OHiKc>>
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Головi тендерного
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Вел икоб iлозерс ькоТ загал ьноосв

Школи i-Ii ступенiв

М.М.онищенко

iTH boi.

ЛЪ3

Гарантiйний лист про пiдтверджецня вiдповiдностi технiчним,
Якiсним та кiлькiсним характеристикам предмета закупiвлi
Фiрма <<OHiKc>> лтД у формi тоВ гарантуе,
що погоджусться з технiчним
завданшIм замовника, а товар який надаватиметъся
учасником повнiстю
вiдповiдае вимогам замовника, зазначеним технiчному
завданнi.
у
кожна поставка Товару буд. супроводжуватися сертифiкатом
якостi

згiдно ДСТУ Б В.2.5-З 1:20О7.
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Вiд

Головi тендерного KoMiTery
Великобiлозерськоi заг€rльноосв
lЦколи I-II сryпенiв NэЗ
М.М.онищенко

17.05.2019

Фiрма

<<OHiKc>>

iTHboT

Гарантiйний лист
лтД у формi тоВ гаранту€, Що вся iнформацiя надана

ним в довiлънiй формi складi його пропозицii,
у
е достовiрною.
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M.XapKiB, пр.Гагарiна,З60
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тел: факс (057) 713-S3-62
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Головi тендерного
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KoпtiTeT1,

Вел икобiлозерськоi'

Школи 1-II ступенiв
М.М.онищенко

зага_п

ь

ноос

в iTH
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J\Ъ3

Гарантiйний лист
Фiрма

ЛТД) у формi

тоВ

гарантуе, що Товар постачатиметься iз
застосуванням заходiв iз захисту довкiлля, передбачених
законодавством
""""",нашоi продукцiт
УкраihИ длЯ подiбниХ ToBapiB, а також при виготовленi
<<OHiKc

(попередньотеплоiзольованих виробiв вспiненим пiнополiур"ru"оr;
використаеться сировина та матерiали при переробцi котрих не вiдбува€ться

забруднення довкiлля

.
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у формi товариотва
з огrмеженою
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Головi тендерного ком

17.05.2019

iTeT}

ВеликобiлозерськоТ загал ьноосв

Школи I-II ступенiв
М.М.онищенко

iTH

ьоl'

J\Ъ3

довIдкА
Повiдомляю, що фiрма <OHiKc> ЛТД у формi товариства з обмеженою
вiдповiда_гlьнiстю свою господарську дiяльнiсть провадить вiдповiдно до
РееСТРаЦii У Сдиному державному peecTpi юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприемцiв та згiдно Статуту пiдприемства (стаття 4, пункт 2), а саме
ВИРОбНИЦТВО Плит, листiв, труб i профiлiв iз lтластмас (22.2|), оброблення
МеТаЛiВ Та Нанесення покриття на мет€uIи (25.6I). Вид дiяльностi вiдповiдае щодо
предмета закупiвлi.
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Головi тендерного KoMiTery
Великобiлозерськоi загальноосвiтньоi
Школи I-II сryпенiв ЛЪ3
М.М.онищенко

17.05.2019

довIдкА
повiдомляю, що фiрма <oHikc>

лтд у

формi товариства

вlдповrдалънlстю не зареестрована в офшорних зонах.

з

обмеженою
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ВеликобiлозерськоТ загальноосвiтньоТ
lIIколи I-II сryпенiв J\ч3

М.М.онищенко

Гарантiйний лист
ФiРМа <OHiKc> ЛТД У фОРМi ТОВ неухилъно
дотриму€ться в процесi свосi
господарськоi дiяльностi норм чинного законодавства
Украiъи, зокрема:
а) Закону УкраiЪи,,Про санкцii)> вiд 14.08
.2О|iр.J\Ъ 1б44б) Закону Украiни <<Про запобiгання та .rроr"дiо VII;
легалiзацii (вiдмиванню)

доходiв' одержаних злочинним шляхом,
фiнансуванню тероризму
фiнансуВаннЮ розповсЮдженнЯ зброi l\{u.o"o.o знищенНя> вiД
l4.10.2l14p.
|702-УI;

та
J\Ib

в) УказУ ПрезидеНта УкраiЪи <про
рiшення радинацi нальнот безпеки i оборони
Украiни вiд2 TPaBIUI.2018 рооу оПро.u.rоЁування
т скасування персональних
спецiалъних економiчних та iнших обмежув€шъних
заходiв (санкцiй)> вiд
14.05.2018 року J\b 12612018;
Г) РiШеННЯ РНБО УКРаiНИ <ПРО Застосування та
скасування перьональних
СПеЦiаЛЪНИХ еКОНОМiЧНИХ Та iнших обм.жу"ЕuIъних
заходiв (санкцiй) вiд
02.05.2018 року;

д) Постанови Кабiнету MiHicTpiB вiд l6.12.2015p. }lЬl0З5 <Про

[::3"::,::::y:"J_".::.|i:
окуповану територiю>>

у MiHicTpiB Украiни вiд 30 грудня

а

.Щиректор

обмеження

послуг) з тимчасово окупованоili територii на
Ч:9:,
б; , й;оТ територii УкраiЪи н а тимчасово
2OI5p. J\bl147 пПро

митну територiю Украiни ToBapiB, що походять

з обмеженою
вiдповiдальнiст

I.Г.ерошенко
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Великобiлозерськоi загzшьноосвiтньоi
IIIколи I-II сryпенiв NэЗ

М.М.Онищенко

Гарантiйций лист

{аним листом пiдтверджуемо, що Фiрма <oHiKc> лТД
у формi ТоВ ,
директор Срошенко IBaH Григорович, не перебувае
пiд дiею спецiальних
економiЧних та iнших обмежув€tльних
заходiв, передбачених Законом УкраiЪи
,<про

санкцii)>, чи спецiалъних санкцiй
за порушення законодавства про
зовнiшньоекономiчну дiялънiстъ, а також
будъ-яких iнших обставин та заходiв

нормативного, адмiнiстративного чи iншого
характеру, що перешкоджаютъ
укJIаденню таlабо виконанню договору про закупiвлю''.
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6 l 03 l M.XapKiB, пр.Гагарiна,Зб0
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АТ кдЛЬФА_БАНК))
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Головi тендерного KoMiTeTy

l7.05.2019

Великобiлозерс

ь

Koi' зага-гl ь ноос

Школи I-1I ступенiв М3
М.М.онищенко

в iTH

boi.

Щовiдка

Про вiдсутнiсть стаryтних обмежень

ЗгiднО СтатутУ Фiрми <OHiKc> лтД
у формi тоВ , директор
€рошенко IBaH Григоро"й"
мае жодних обмежень в tIовноваженнях
".

щодо укJIадання договорiв, визначених в тендернiй
документацiТ.

/

Фiрма

(,Ol!l}(C> лт

Щиректор

I.Г.Срошенко

ip au'Cx*iкc'u ЛТ
у ордлi ТОВ
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мФо 300з46
код СДРПоУ 2ll9022з
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Головi тендерного KoMiTery
Великобiлозерськоi загчLльноосвiтньоi
IIIколи I-II сryпенiв NэЗ

17.05.2019

М.М.Онищенко

Гарантiйций лист
1) PiK виготовлення товару _ 20I8-2019p.
2) Весь товар новий.
3) Гарантiйний TepMiH на продукцiю становить 24 мiсяця з
дuти

постачанrrя Товару.
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Щиректор

I.Г.Срошенко
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www.oniksltd.com
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Головi тендерного KoMiTery
ВеликобiлозерськоТ загчLпьноосвiтн
Школи I-II сryпенiв }ГчЗ

17.05.2019

ьоТ

М.М.Онищенко

Гарантiйний лист

Фiрма KOHiKc> ЛТД у формi ТОВ мае у наявностi трубу, Bci необхiднi матерiilли та
обладнання для iзоляцii труби згiдно додатку J\Ъ1 (технiчнi вимоги до товару) .

<Otttl(C)

,.Щиректор

I.Г.Срошенко

iФiр e"CTxf,ксc" Л
i у opMi ТФ
i

Фiрма

6 103 1 M.XapKiB, пр.Гагарiна,360
тел: факс (057) 7l3-S3-62

П/р260060l9l3760l
АТ кАЛЬФА-БАНк))

Oniksltd.kh@ukr.net
www.oniksltd.com

мФо

300з,16

,J:i",f,iд?i;;;ж;

Свiдоцтво л! 29856459

Вих. З29

Вiд

головi тендерного ком iTeTy

l7.05.2019

Вел икобiлозерськоТ загал ьноосв
Школи [-II ступенiв ЛЪЗ

iTH ьоТ

М.М,ониценко

foBidKa

про вidповidнiсmь сmаmmi 17 3акону YKpaiHa оПро
публiчнi закупiвлi>

Вiдповiдно

до

cTaTTi 17.Закону Украiни <Про публiчнi закупiвлi>

замовник самостiйно перевiряе данi

.Ol ! ll(Cl>

,Щиректор

I.Г.ерошенко

iФiр а"Отgiкс" лТ

l

У

ор iто

П/р 260060l9lЗ760I

АТ (АЛЬФА-БАНКl>

мIФо 300j46

,J:if,|,ъ?ffi]];3fi;
Свiдоцтво л!r 29856459

Вих. 3З0

Вiд

l7.05,2019

Голов i тендерного ком iTeTy
Вели кобiлозерс ькоi' .ur- rnoo.
Школи I-II ступенiв ЛЪЗ

u

iTHbol.

М.М,онищенко

flовiдка про вiдсутнiсть пiдстав для вiдмови
Фiрма <OHiKc> ЛТД у формi ТОВ пlдтверджуе
вiдсутн jcTb пiдстав для
вiдмови в участi у процедурi закупiвлi.

.Щиректор

I.Г.ерошенко

