Товариство з обмеженою відповідальністю
"ПРІОРИТЕТ 1"
Код ЄДРПОУ 41525633; Адреса: 02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7, тел/факс: (044)5753336
Вих. № 01Т/06 від 27.06.2019 р.
ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ**
І. Інформація про учасника процедури закупівлі:
Найменування / прізвище, ім’я, по
Товариство з обмеженою відповідальністю
батькові учасника
"ПРІОРИТЕТ 1"
Місцезнаходження/місце проживання 02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7
Код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний
41525633
номер
Основний поточний рахунок
р/р 26002053006431, Банк АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
обслуговуючого банку (номер
МФО 321842
рахунку, найменування банку, МФО)
Інші рахунки (валюта і номер
___________________________________________
рахунку, найменування банку, МФО)
Номер телефону / телефаксу
(044) 575-33-36
e-mail (адреса електронної пошти в
prioritet33@ukr.net
разі наявності)
1. Вивчивши дану тендерну документацію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на
підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору
на умовах, зазначених у цій пропозиції:
ІІ. Інформація про процедуру закупівлі:
Меблі (стільці учнівські)
для оновлення
матеріально- технічної бази закладів освіти, ДК
Предмет закупівлі
021:2015 код 39110000-6
Сидіння, стільці та
супутні вироби і частини до них
ІІІ.
№
Одиниця Кількіс
Ціна за
Загальна
Найменування товару
п/п
виміру
ть
одиницю з ПДВ сума з ПДВ
Меблі (стільці учнівські) для
оновлення матеріально- технічної
бази закладів освіти, ДК 021:2015
1
код 39110000-6 Сидіння, стільці
шт
515
492,00
253380,00
та супутні вироби і частини до
них оновлення матеріальнотехнічної бази закладів освіти
Загальна ціна пропозиції (грн.)
253380,00
в т.ч. ПДВ (грн.)
Ціна пропозиції прописом
Двісті п'ятдесят три тисячі триста вісімдесят гривень 00
копійок з ПДВ
2. До визнання нашої пропозиції переможцем торгів, Ваша тендерна документація разом з нашою
пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами.
Якщо наша пропозиція буде визнана найбільш економічно вигідною, ми візьмемо на себе
зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.
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3. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня
розкриття пропозицій. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути визнана найбільш
економічно вигідною Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
4. Ми погоджуємось, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної
пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури
закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного
виконання зобов'язань сторонами, крім випадків передбачених чинним законодавством.
5. Якщо наша 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.
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