«Пропозиція № 1 від 29 листопада 2016 року»
Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю «Дорекс – Безпека руху»,
подаємо свою пропозицію щодо участі у процедурі електронних торгів за предметом
закупівлі: Вироби кріпильні та ґвинтонарізні код за ДК 016-2010 -25.94.1 ;
Конструкційні матеріали та супутні вироби код за ДК 021-2015 - 44100000-1).
Колесовідбійна стрічка (оцинкована в комплектації) (Тип 11ДО-4), відповідно до
вимог, що вимагаються Замовником – Комунальним підприємством «Шляховоексплуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на
них Деснянського району» м.Києва.
Вивчивши документацію електронних торгів та технічні вимоги до предмету
закупівлі ми, що уповноважені Учасником на підписання пропозиції Договору про
закупівлю, маємо можливість та згодні виконати вимоги Замовника та Договору про
закупівлю на таких умовах:
1. Повне найменування Учасника: Товариство з обмеженою відповідальністю «Дорекс
– Безпека руху»
2. Адреса (юридична та фактична): 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 12Г,
оф.1
3. Телефон/факс: (044) 303-98-01
4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові): Андерсон Ігор Вікторович
5. Код ЄДРПОУ: 34892518
6. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), адреса
підприємства:Приватна, Товариство з обмеженою відповідальністю, м. Київ, пр-т
Героїв Сталінграду, 12 Г.
7. Банківські реквізити: р/р 26000502324 АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805
8. Ціна пропозиції (загальна ціна Договору про закупівлю) становить (включаючи ПДВ),
грн:
Цифрами- 193 000,00 грн
Літерами- сто дев’яносто три тисячі грн. 00 коп.
9. Умови оплати: протягом 20 (двадцяти) днів після фактичної поставки Товару та
підписання Сторонами видаткової накладної.
10. Строк поставки товару або надання послуг: протягом 5 (п’яти) робочих днів після
отримання заявки Замовником.
11. Цінова пропозиція (заповнити таблицю):
№
п/п
1

Найменування предмету закупівлі
Колесовідбійна стрічка
(оцинкована в комплектації)
(Тип 11ДО-4)

Всього з ПДВ (грн.)

Одиниця
виміру

м

Кількість

Ціна за
одиницю з
ПДВ (грн)

Сума з ПДВ
(грн)

200

965,00

193 000,00
193 000,00

* У разі якщо пропозиція Учасника не відповідає технічним вимогам Замовника або
Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, пропозиція
відхиляється .

Ознайомившись з технічними вимогами, вимогами щодо кількості та термінів
надання послуги, ми маємо можливість і погоджуємося надати послугу в необхідній
кількості та в установлені Замовником строки з обов’язковим дотриманням
технічних умов та вимог до учасників згідно з вимогами Замовника (Додатки 1, 2)
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