Юридична адреса: 04201, м. Київ, вул. Кульженків Сім’ї, буд. 35
р/р 26001053194162 в ПАТ КБ "Приватбанк" , МФО 321842
код ЄДРПОУ 36276649
ІПН № 362766405712
Е-mail: doneхport18@gmail.com

ТОВА РИ СТВО З ОБ МЕЖЕ Н ОЮ ВІДП ОВІДА ЛЬ Н ІСТЮ

ДОНЕНЕРГОЕКСПОРТ
№ б/н
Від 19 лютого 2018р.

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ
Ми, ТОВ «Доненергоекспорт», надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю кріпильних
деталей за кодом CPV за ДК 021:2015 – 44530000-4, а саме засобів для кріплення гірничих виробок
Повне
найменування
«ДОНЕНЕРГОЕКСПОРТ»

учасника:

ТОВАРИСТВО

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

1. Код за ЄДРПОУ: 36276649
2. ІПН, № свідоцтва або № витягу: ІПН 362766405712,
3. Юридична адреса: 04201, м. Київ, вул. Кульженків Сім’ї, буд. 35.
4. Фактична адреса: 04201, м. Київ, вул. Кульженків Сім’ї, буд. 35.
5. Телефон/факс, електронна пошта: т. +380 (50) 528 04 40, doneksport@gmail.com
6. Уповноважена особа учасника процедури закупівлі щодо підпису договору (посада, прізвище, ім’я по
батькові, телефон): Директор Горностаєв Валентин Олександрович, т. +380 (50) 528 04 40.
7. Документ, на підставі якого діє уповноважена особа та підписує договори (статут та/або довіреність,
тощо): Наказ №1/К від 02.02.2009р.
8. Інформація про реквізити банківського рахунку, за якими буде здійснюватися оплата за договором:
р/р 26001053194162 в ПАТ КБ "Приватбанк" , МФО 321842
9. Контактна особа учасника процедури закупівлі щодо процедури закупівлі (посада, прізвище, ім’я по
батькові, телефон): Директор Горностаєв Валентин Олександрович, т. +380 (50) 528 04 40.
Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги
Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції, за цінами, вказаними в таблиці на суму
3 379 365,60 грн. (з ПДВ)*
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Найменування товару або еквівалент
Скоба М-16 в сборе СВП-27
Скоба М-24 в сборе СВП-27
Скоба М-16 в сборе СВП-33
Скоба М-24 в сборе СВП-33
Міжрамне стягування 0,67м
Міжрамне стягування 0,8м
Міжрамне стягування 0,5м

Всього

Од.
вим.

Кільк
ість

Ціна за од.,
грн., з ПДВ*

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

4 875
6 500
1 560
2 080
4 875
1 950
650

106,80
202,92
112,14
218,94
117,48
138,84
101,46

Загальна
вартість, грн., з
ПДВ
520 650,00
1 318 980,00
174 938,40
455 395,20
572 715,00
270 738,00
65 949,00

3 379 365,60

1. Ціна включає витрати на страхування, транспортування, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів).
Ціна зазначається у гривнях з ПДВ (для учасників-платників ПДВ), або без ПДВ ( для учасників-неплатників
ПДВ або нерезидентів України)
2. 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.
3. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з кінцевої дати
подання пропозицій.
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4. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції, згідно з умовами тендерної
документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для
Вас умовами.
5. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для
цього згідно із Законом.
6. 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.
7. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами
проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.
8. Розрахунки за Товар проводяться Покупцем протягом 90 календарних днів за фактом постачання
узгодженої партії товару.
9. Строк поставки Товару - протягом 5 календарних днів з моменту отримання заявки від Покупця
10. Ми підтверджуємо, що походження товару не суперечить вимогам Закону України «Про санкції» та Указу
Президента від 15.05.2017 N 133/2017 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня
2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій)”.

Директор

Горностаєв В.О.

