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Ми, ТОВ «ТД «ЄВРО ТРУБ ПОЛІМЕР», надаємо свою пропозицію для підписання
договору за результатами аукціону на закупівлю 44160000-9 Магістралі, трубопроводи,
труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труба ПЕ-100 напірна водопровідна
SDR-17 (1,0 МПа) за ДСТУ Б.В.2.7-151:2008 діаметром 630 мм) згідно з технічними
вимогами Замовника торгів. Вивчивши тендерну документацію і технічні вимоги (далі —
ТВ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, має мо
можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах,
зазначених у цій пропозиції, за цінами, вказаними в таблиці.
№

Найменування
товару

Одиниці
виміру

Кількість

Ціна за
одиницю,
грн, без
ПДВ

Ціна за
одиницю,
грн, з
ПДВ1

Загальна
вартість,
грн, з
ПДВ1

1.

Труба ПЕ-100
напірна
водопровідна SDRм.п.
390
3191,65
3829,98
17 (1,0 МПа)
630х37,4мм за
ДСТУ Б.В.2.7151:2008
Вартість пропозиції
Σ 1493692,20 грн з ПДВ (Один мільйон чотириста дев'яносто три тисячі
шістсот дев'яносто дві гривні 20 копійок)

1493692,20

1.1. Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження,
страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо.

1

1.2 В ціновій пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару, який
пропонується для постачання із урахуванням кількості, наведеної в технічних вимогах, та
остаточно виводиться загальна вартість пропозиції, грн. з ПДВ 1.
1.3. Учасник при розрахунку ціни тендерної пропозиції не має права включати в ціну
пропозиції будь -які витрати, понесені ним у процесі підготовки тендерної пропозиції.
1.4. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції.
1.5. Ми зобов’язуємося укласти договір про закупівлю не пізніше ніж через 20 днів з дня
прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог
тендерної документації. З метою забезпечення права на оскарження рішень Замовника
договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати
оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю.
____________________
Примітки
1. У разі надання пропозицій Учасником-неплатником ПДВ або якщо предмет закупівлі не
обкладається ПДВ, то такі пропозиції надають без врахування ПДВ та зазначають ціну без
ПДВ, про що Учасник робить відповідну позначку.

Директор

Ляшенко Станіслав Євгенович
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