"ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ"
03 серпня 2017 р.
Ми, ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт», надаємо свою пропозицію для підписання
договору за результатами аукціону на закупівлю товару: Труби з поліетилену для будівництва
безнапірних каналізаційних мереж (код СРV ДК 021:2015 – 44160000-9 «Магістралі,
трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби») відповідно до вимог цієї
Тендерної документації та додатків до неї.
Вивчивши тендерну документацію, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо
можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника на умовах, зазначених у цій пропозиції
за наступною ціною:
№
з/п
1

2
3
4

Найменування
предмету закупівлі
Труба КОРСИС 630мм
SN6 каналізац.з
привар.розтр. L=6000мм
Труба КОРСИС 1200мм
SN6 каналізац.з
привар.розтр. L=6000мм
Ущільнююче кільце
Корсис 0630мм
Ущільнююче кільце
Корсис 1200мм

Загальна
Ціна за од., грн.,
вартість, грн.,
без ПДВ
без ПДВ

Одиниця
виміру

Кількість

пог. м.

12

2083,00

24996,00

пог. м.

234

7247,00

1695798,00

шт.

2

500,00

1000,00

шт.

37

2333,00

86321,00

Разом, грн без ПДВ:
ПДВ – (20)%, грн:
Разом, грн з ПДВ:

1808115,00
361 623,00
2 169 738,00

Загальна ціна пропозиції відкритих торгів (з урахуванням податків і зборів, що
сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат) становить один мільйон вісімсот
вісім тисяч сто п'ятнадцять грн. 00 копійок без ПДВ, окрім цього ПДВ (20)% - триста
шістдесят одна тисяча шістсот двадцять грн. 00 копійок, разом загальна ціна пропозиції
складає 2 169 738,00 грн. (Два мільйона сто шістдесят дев'ять тисяч сімсот тридцять вісім
грн. 00 копійок) з урахуванням ПДВ.
Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 (дев’яноста) днів з дати
розкриття тендерних пропозицій.
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.

Ми погоджуємося з умовами, що Замовник може відхилити нашу чи всі тендерні
пропозиції та розуміємо, що Замовник не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з
більш вигідними для нього умовами.

