Вих. №АГ-/03/07-01 від 03 липня 2019р.
Філії "Центр сервісного забезпечення"
ПАТ "Українська залізниця"
ФОРМА "ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ"

Термін
придатності

Ціна за од.,
грн.,
без ПДВ

Сума,
грн.
без ПДВ

45,00

535770,00

11,20

62540,80

Не
обмежений

Виробник

Кількість
5584

Не
обмежений

пач.

11906

ТОВ «ТР Продакшн»

пак.

ПрАТ «ККПК»

Накладка санітарна
ТС-200, матеріал100% целюлоза,
водорозчинна,
Накладки
одношарова,
коліргігієнічні на унітаз
білий, тип
ТМ «АТМА
складання-1/4
листка, кількість
накладок в пачці –
200 шт.
Серветки столові
білі, матеріал –
100% целюлоза, 2Серветка паперова
шарові, з
24х24см
тисненням, розмір –
(упак.100шт.)
24*24 см., колірТМ «Диво»
білий, кількість
серветок в пачці –
100 шт.

Од. вим.

Найменування
товару

Технічні
характери
тики

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРСІ ГРУП» надає свою пропозицію щодо участі у торгах на
закупівлю товару:
Код ДК 021:2015 - 33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки (Паперова
продукція)

пач.

60000

8,10

12457,80

12,00

720000,00

Не
обмежений

ТОВ «ТР Продакшн»

424320,00

Не
обмежений

1538

5,10

Не
обмежений

Рушники білі,
матеріал – 100%
целюлоза, 2-шарові,
з тисненням, УРушник паперовий
складка, розмір
22,5х22,5см (упак.
листа
– 225*225
-160шт.)
мм.., колір-білий,
ТМ «АТМА»
кількість рушників
в пачці – 160 шт.

пач.

83200

ТОВ «МАРГО»

Серветки столові
білі, матеріал –
100% целюлоза, 3х-шарові, з
Серветка паперова
33х33см (упак. - тисненням, розмір –
33*33 см., колір50шт.)
білий, кількість
ТМ «МАРГО»
серветок в пачці –
20шт.

рул.

ТОВ «ТР Продакшн»

Папір туалетний в
рулоні, матеріал –
100% целюлоза, 2шаровий, колір
білий, висота
Папір туалетний
рулона
100+-15 мм,
білий 2-шар. з
гільзою (втулкою) зовнішній діаметр
рулона - 100+-15
ТМ «АТМА»
мм, з гільзою, (не
витяжна), кількість
метрів в рулоні не
менше 30 м.

ВСЬОГО, грн. без ПДВ

1755088,60

ПДВ, 20%

351017,72

РАЗОМ, грн. з ПДВ

2106106,32

Загальна вартість: 2 106 106,32 (два мільйона сто шість тисяч сто шість гривень 32 коп.), з ПДВ.
Товариство з обмеженою відповідальністю «АРСІ ГРУП» гарантує, якість наданого Товару.
Постачальник здійснює поставку Товару протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня отримання письмової заявки
Замовника яка повинна містити інформацію про необхідну кількість та асортимент товару.
Передача Покупцю паперової продукції здійснюється за рахунок Постачальника на склад Покупця за його місцем
перебування: 03150, Україна, м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, 5, на умовах DDP (згідно Інкотермс 2010).
Умови розрахунків – Замовник здійснює 100% оплату за договором протягом 20 банківських днів з дня
отримання паперової продукції. Днем отримання паперової продукції вважається день підписання видаткової
накладної обома сторонами.
1. До акцепту нашої тендерної пропозиції, Ваша тендерна документація разом з нашою пропозицією (за умови її
відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде
акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття
тендерних пропозицій. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який
час до закінчення зазначеного терміну.
3. Ми підтверджуємо виконання всіх вимог до предмету закупівлі, зазначених у Додатку 5 тендерної
документації , всіх умов, які будуть включені до Договору, зазначених в тендерній документації.
4. 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 пропозиції з більш
вигідними для Вас умовами і що Ви не зобов’язані акцептувати пропозицію виключно за найнижчою ціною чи
будь-якими іншими умовами.
5. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання підписати Договір із Замовником не
раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт
тендерної пропозиції та не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про
закупівлю відповідно до вимоги тендерної документації та нашої пропозиції.
6. У разі, якщо ми будемо обрані переможцем торгів, ми зобов’язуємось протягом 5 (п’яти) днів з дня прийняття
рішення про намір укласти договір надати Вам наступні документи:
- копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (форма № 5-Р або № 2-Р або №2-ПДВ) чи
копія про сплату єдиного податку; або копію витягу з реєстру платників ПДВ си копію витягу з реєстру
платників єдиного податку. Перелічені документи мають бути завірені належним чином (нотаріально або
органом, що видав свідоцтво або витяг);
- оригінал або копію довідки, завіреною банком, або нотаріусом, з обслуговуючої установи про відкриття рахунку
із зазначенням всіх банківських реквізитів станом на 2019 рік.

Директор

Н.В. Гончаренко

