ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТК ТД ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ»
69037, Запорізька обл. м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 39-А
п/р 26008024504001 в ПАТ «Альфа Банк», МФО 300346
ЄДРПОУ 41670625, ІПН 416706208291
Тел.: 067 617 68 96

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ
Ми, ТОВ «ТК ТД ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ», надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих
торгах на закупівлю: ДК 021:2015 – 09130000-9 «Нафта і дистиляти» ( 09134200-9 дизельне
паливо (Дизельне паливо ЄВРО-5 у талонах) згідно з вимогами Замовника торгів.
Вивчивши тендерну документацію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на
підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на
умовах, зазначених у тендерній документації за наступними цінами:
Найменування товару

Автомобільний бензин А-92
(скретч-карти або талони)

Одиниця
виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн., без
ПДВ

літр

20000

23,35

Загальна вартість, грн., без ПДВ (для резидента України) 467 000 грн 00 коп. (чотириста шістдесят сім
тис. грн. 00 коп.)
ПДВ 20%, грн. 93 400 грн 00 коп. (дев’яносто три тис. чотириста грн 00 коп.)
Всього з ПДВ, грн 560 400 грн 00 коп. (п’ятсот шістдесят тис. чотириста грн 00 коп.)

1. 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.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня
визначення переможця тендерних пропозицій.
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 у прийнятті будь-якої іншої
пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
4. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності
обставин для цього згідно із Законом.
5. Якщо нас визначено переможцем тендеру, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір
відповідно до додатку 3 до тендерної документації 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.
6. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма
умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.

Директор
ТОВ «ТК ТД ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ»

А.В. Макаров

