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До комітету з конкурсних торгів
ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ
Уважно вивчивши документацію, цим подаємо свою пропозицію:
1. Повне найменування учасника: Приватне підприємство «МАЙ-ЧАС»
2. Адреса (місце знаходження) учасника: м. Київ, вул. Предславинська, 39 оф. 218
3. Телефон/факс учасника: 044-3311881,044-4663407.
4. Керівник учасника (прізвище, ім’я по батькові): Кравець Віктор Іванович, директор.
5. Форма власності та юридичний статус учасника: приватна власність, приватне
підприємство.
6. Коротка довідка про діяльність учасника: підприємство спеціалізується на виробництві
наручних, настінних, інтерьєрних годинників, в тому числі з логотипом. На території
України ексклюзивно представляє деякі швейцарські, європейські та японські бренди
наручних та настінних годинників. Має своє виробництво з виготовлення відзнак з
дорогоцінних металів.
7. Загальна (початкова) кількість пропозиції (цифрами і прописом): 152490,00 грн (сто
п’ятдесят дві тисячі чотириста дев’яносто) гривень 00 коп.)
8. Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами
процедури закупівлі Кравець Віктор Іванович

№
з/п

1

2

маємо можливість і згодні виконати договір з постачання даної продукції за наступною
ціною (заповнити таблицю):
Од. Фото
вим запропонова
Ціна
Кількість
Сума без
Найменування
ного
за од. без
ПДВ, грн.
годинника з
ПДВ, грн.
логотипом

Годинник наручний кварцовий чоловічий з
гербом Житомирської області та написом
«Житомирська обласна рада» на
шт.
циферблаті в подарунковому футлярі
(швейцарський механізм)
Торгова марка «MAY-TIME»
Годинник наручний кварцовий жіночий з
гербом Житомирської області та написом
«Житомирська обласна рада» на
циферблаті в подарунковому футлярі
(японський механізм)
Торгова марка «MAY-TIME»

шт.

50

575,00

28750,00

100

475,00

47500,00

3

Годинник наручний кварцовий чоловічий з
гербом Житомирської області та написом
«Житомирська обласна рада» на
шт.
циферблаті в подарунковому футлярі
(японський механізм)
Торгова марка «MAY-TIME»

107

475,00

50825,00

Вартість пропозиції без ПДВ, грн.

127075,00

ПДВ*, грн.

25415,00

Загальна вартість пропозиції з ПДВ*, грн.

152490,00

*У разі, якщо учасник є платником ПДВ необхідно вказати суму з ПДВ, якщо учасник процедури
закупівлі, відповідно до вимог чинного законодавства, не є платником ПДВ - необхідно зазначити
вираз «(без ПДВ)».
*Візуалізація на циферблаті орієнтовна. Остаточний варіант тільки за погодженням з
Замовником.
Рік виробництва годинників-2019.
Виробник –ПП «МАЙ-ЧАС»
Гарантійний термін-36 місяців.
Всі годинники комплектуються паспортами. Товар новий, якісний. Непошкоджений, у
робочому стані, відповідає вимогам ДСТУ 26272-98. Годинники та їх комплектуючі не містять
шкідливих речовин і є безпечними у використанні.

До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація разом з нашою пропозицією (за
умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо
наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови,
передбачені договором про закупівлю на умовах, зазначених у проекті договору (додатку
№ 4).
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції
згідно з умовами документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої
іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. В разі невідповідності товару
технічним (якісним) вимогам наведених у додатку 2 пропозиція Учасника відхиляється.
Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання на
підписання Договору, на умовах зазначених у оголошенні електронних торгів з Додатками
і акцептованої пропозиції, та у строк відповідно до вимог цієї документації.
Термін поставки годинників – Протягом 2019 року.
Протягом одного робочого дня з моменту завершення аукціону Учасник
зобов’язаний надіслати на електронну адресу Замовника (tender@zt.gov.ua ) відкориговану
відповідно до ціни заявленої під час аукціону пропозицію.
Своїм підписом підтверджую достовірність вищевикладеної інформації

Директор

В.І. Кравець

