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КУ «Територіальне об’єднання «Вінницький
обласний центр екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф»
Додаток 1

ФОРМА
тендерної пропозиції
Відомості про учасника процедури закупівлі
Повне найменування учасника
Товариство
з
обмеженою
відповідальністю «Лінія Автоматики»
Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони)
Директор: Залізнюк Андрій Юрійович.
Тел.; 0443388885.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (за наявності) 33399728
Місцезнаходження
08131, Україна, Софіївська борщагівка,
вул. Київська, буд 33.
Назва банку
АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ»
Розрахунковий рахунок
26001589498
МФО
380805
Особа, відповідальна за участь у електронних
Директор: Залізнюк Андрій Юрійович.
торгах (ПІБ, посада, контактні тел.)
Тел.; 0443388885.
Факс
Електронна адреса
sales@line-llc.com
Інша інформація
ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ
Ми, ТОВ «Лінія Автоматики» надаємо свою тендерну пропозицію щодо участі у
електронних торгах на закупівлю: 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 32330000-5 –
«Апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу» (Відеореєстратори) згідно
технічних та інших вимог Замовника, викладених у тендерній документації.
Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги, ми уповноважені на підписання
Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на
умовах, зазначених у цій пропозиції за наступними цінами:
№ Найменування товару Виробник,
ОдиКільЦіна за
Ціна за
згідно свідоцтва про
країна
ниця
кість одиницю, одиниц
державну реєстрацію,
походжен виміру
грн., без
ю, грн.
або іншого
ня
ПДВ
з ПДВ*
відповідного
документу
DOD RC400S
Китай
шт
240
3350
4020
Transcend MicroSDHC Китай
240
150
180
32 GB Class 10 + SDшт
adapter
Вартість пропозиції 1008000 (один мільйон вісім тисяч) гривень в т.ч. ПДВ *
168000 (сто шістдесят вісім тисяч) гривень

Загальна
вартість,
грн.,
з ПДВ*

964800
43200

1008000

1. Ми погоджуємося з основними умовами Договору, які викладені у Додатку 5 до
Документації, та з тим, що основні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після

його підписання до виконання зобов’язань сторонами, у повному обсязі, крім випадків,
визначених частиною четвертою статті 36 Закону.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї тендерної пропозиції протягом 90
календарних днів з дня розкриття тендерних пропозицій.
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 будь-якої
іншої тендерної пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
4. У разі визначення нас переможцями торгів ми зобов'язуємося підписати Договір про
закупівлю із Замовником не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти
договір про закупівлю але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Директор

А. Ю. Залізнюк

