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"ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ"
(форма подається Учасником на фірмовому бланку*)
Ми, Приватне підприємство «Дорстрой», надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на
закупівлю за темою ” Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення
Н-08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя (через м.Кременчук) на ділянці км 98+000 –
км 109+600, Черкаська область”, відповідно з технічним завданням Замовника торгів.
Вивчивши тендерну документацію на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на
підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та
Договору на загальну суму грн. (з ПДВ**): 131302041,6 (сто тридцять один мільйон триста дві
тисячі сорок одна гривня, 60 копійок).
1. Повністю ознайомившись та погоджуючись з умовами торгів
та тендерною
документацією направляємо Вам необхідні документи для участі у торгах.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї тендерної пропозиції протягом 120 днів з
дня розкриття пропозицій. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути
акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
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 будьякої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
4. Якщо наша тендерна пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати
Договір із Замовником не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб - порталі
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше
ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір.
5. Ми погоджуємося з істотними умовами зазначеними в Проекті договору, який
наведений у вашій тендерній документації.
6. Гарантійний термін експлуатації об’єкта 5 років.
В.о. директора ПП «Дорстрой» , Віблий І.В.
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою ***.

Примітка!
* При наявності; ** Якщо учасник не платник ПДВ, то зазначається без ПДВ; *** Ця вимога
не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним
законодавством.

