ТО В «І н т е р -Т р е й д - С е р в і с»
04050 м.Київ, вул. Глибочицька, 72, офіс 320/1, тел. 338-83-84, тел./факс. 503-09-88 ІПН
362838626594, № свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ 200058588, код ЄДРПОУ
36283860, р\р 26003996108212 у відділенні №13 ПАТ «ПУМБ», МФО 334851
Вих.568 Від 10.05.2018 р.

Тендерна пропозиція
Відомості про учасника процедури закупівлі
Повне найменування учасника
Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони)
Код за ЄДРПОУ (за наявності)/ реєстраційний
номер облікової картки платника податків

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Інтер-Трейд-Сервіс»
Директор ТОВ «Інтер-Трейд-Сервіс», Виговська
Наталія Олександрівна;
Контактний телефон: (067) 239-91-81
код ЄДРПОУ 36283860/ ІПН 362838626594

Місцезнаходження

04050 м.Київ, вул. Глибочицька, 72, офіс 320/1

Особа, відповідальна за участь у торгах (ПІБ,
посада, контактні телефони)
Факс

Директор ТОВ «Інтер-Трейд-Сервіс», Виговська
Наталія Олександрівна;
Контактний телефон: (067) 239-91-81
(044) 503-09-88

Електронна адреса

36283@ukr.net

Тендерна пропозиція
Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер-Трейд-Сервіс», надаємо свою пропозицію щодо
участі у тендері на закупівлю «Туалетний папір, носові хустки, рушники для рук і серветки» код
33760000-5 за ДК 021:2015 (туалетний папір) з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.
Вивчивши всі вимоги Замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання
Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору на загальну суму
482664,60 (гривень, з ПДВ).
№
з/п

1

2

Найменування
(зазначити масу/об’єм та бренд товару, що
пропонується)

Туалетний папір з втулкою (130 м.)
Масса не меньше 35 г / м.кв
Об'єм 130 м.
Бренд: ТОВ «Клін Ол»
Туалетний папір без втулки (65 м.)
Масса не меньше 38 г / м.кв
Об'єм 65 м.
Бренд: ТОВ «Клін Ол»

Кількість

Одиниця
виміру

Ціна за
одиницю
виміру грн. в
т.ч. ПДВ

Загальна
вартість грн.,
в т.ч. ПДВ

20970

шт.

12,18

255414,60

50500

шт.

4,50

227250,00

Загальна вартість пропозиції без ПДВ (цифрами і прописом): 482664,60 грн (Чотириста вісімдесят дві
тисячі шістсот шістдесят чотири гривні шістдесят копійок).

Уповноважена особа учасника
Директор ТОВ «Інтер-Трейд-Сервіс» _______________

1
Виговська Наталія Олександрівна

Вивчивши тендерну документацію та інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики, на виконання зазначеного вище маємо можливість та погоджуємося виконати
вимоги Замовника та Договору про закупівлю на загальну вартість тендерної пропозиції (з ПДВ):
1. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує виконувати за Договором з урахуванням ПДВ.
2. Ціни вказуються з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.
3. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від потреб Замовника та реального
фінансування видатків.
4. У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про
закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.
5. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня
визначення переможця тендерних пропозицій.
6. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з
умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої
пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
7. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності
обставин для цього згідно із Законом.
8. Якщо нас визначено переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір із
замовником не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про
закупівлю та не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу
повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
9. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма
умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.

Уповноважена особа учасника
Директор ТОВ «Інтер-Трейд-Сервіс» _______________

2
Виговська Наталія Олександрівна

