Фізична особа-підприємець Тарасов Сергій Леонідович

61174, м. Харків, пр-т. Перемоги буд. 59, кв. 86
Код ДРФО 2666445595
п/р 26005052212224 в ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків, МФО 351533.
Вих. №22 від 28.05.2019 р.

Голові тендерного комітету
ХНУПС Платонову М.Ю.
Лист
щодо достовірності інформації

Повідомляємо Вам про те, що ФОП Тарасов С.Л., який є учасником відкритих торгів
щодо закупівлі: Вікна металопластикові ( ДК 021-2015 44220000-8 Столярні вироби
) за адресою: 61023, Харківська область, м. Харків, вул. Сумська 77/79 .,62331 ,
Харківська область , Дергачівський район, селище Великі Проходи, гарантує, що
інформація подана ним у складі тендерної пропозиції є достовірною.

Фізична особапідприємець

С.Л. Тарасов

Фізична особа-підприємець Тарасов Сергій Леонідович

61174, м. Харків, пр-т. Перемоги буд. 59, кв. 86
Код ДРФО 2666445595
п/р 26005052212224 в ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків, МФО 351533.
Вих. №23 від 28.05.2019 р.

Голові тендерного комітету
ХНУПС Платонову М.Ю.
Гарантійний лист
щодо надання документів

Повідомляємо Вам про те, що ФОП Тарасов С.Л., який є учасником відкритих торгів
щодо закупівлі: Вікна металопластикові ( ДК 021-2015 44220000-8 Столярні вироби
) за адресою: 61023, Харківська область, м. Харків, вул. Сумська 77/79 .,62331 ,
Харківська область , Дергачівський район, селище Великі Проходи, гарантує, що якщо
тендерна пропозиція ФОП Тарасов С.Л., буде визнана найбільш економічно вигідною,
протягом одного робочого дня після завершення аукціону або відхилення пропозиції
попереднього учасника, надати замовнику сканований документ, який містить
остаточну тендерну пропозицію (цінову) за результатами пониження ціни на аукціоні, у
разі пониження ціни, оформлений згідно з Додатком 1 до тендерної документації.

Фізична особапідприємець

С.Л. Тарасов

Фізична особа-підприємець Тарасов Сергій Леонідович

61174, м. Харків, пр-т. Перемоги буд. 59, кв. 86
Код ДРФО 2666445595
п/р 26005052212224 в ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків, МФО 351533.
Вих. №24 від 28.05.2019 р.

Голові тендерного комітету
ХНУПС Платонову М.Ю.

Лист
щодо витрат, пов’язаних з поданням забезпечення пропозиції
Повідомляємо Вам про те, що ФОП Тарасов С.Л., який є учасником відкритих торгів
щодо закупівлі: Вікна металопластикові ( ДК 021-2015 44220000-8 Столярні вироби
) за адресою: 61023, Харківська область, м. Харків, вул. Сумська 77/79 .,62331 ,
Харківська область , Дергачівський район, селище Великі Проходи, повідомляє, що усі
витрати, пов’язані з поданням забезпечення пропозиції, здійснює за рахунок коштів
ФОП Тарасов С.Л.

Фізична особапідприємець

С.Л. Тарасов

Фізична особа-підприємець Тарасов Сергій Леонідович

61174, м. Харків, пр-т. Перемоги буд. 59, кв. 86
Код ДРФО 2666445595
п/р 26005052212224 в ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків, МФО 351533.

Вих. №25 від 28.05.2019 р.

Голові тендерного комітету
ХНУПС Платонову М.Ю.
Лист
щодо розрахунку ціни

Повідомляємо Вам про те, що ФОП Тарасов С.Л., який є учасником відкритих торгів
щодо закупівлі: Вікна металопластикові ( ДК 021-2015 44220000-8 Столярні вироби
) за адресою: 61023, Харківська область, м. Харків, вул. Сумська 77/79 .,62331 ,
Харківська область , Дергачівський район, селище Великі Проходи, при розрахунку
ціни, за яку ФОП Тарасов С.Л. згоден виконати заявку, враховується ціна предмету
закупівлі відповідно до тендерної документації та всі витрати, пов’язані з виконанням
ФОП Тарасов С.Л. процедури закупівлі по виконанню договору (ПДВ, прямі витрати,
адміністративні та загальновиробничі витрати), а також прибуток, який ФОП Тарасов
С.Л. планує одержати при виконанні договору.

Фізична особапідприємець

С.Л. Тарасов

Фізична особа-підприємець Тарасов Сергій Леонідович

61174, м. Харків, пр-т. Перемоги буд. 59, кв. 86
Код ДРФО 2666445595
п/р 26005052212224 в ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків, МФО 351533.

Вих. №26 від 28.05.2019 р.

Голові тендерного комітету
ХНУПС Платонову М.Ю.

Лист
щодо витрат, пов’язаних з підготовкою тендерної пропозиції
Повідомляємо Вам про те, що ФОП Тарасов С.Л., який є учасником відкритих торгів
щодо закупівлі: Вікна металопластикові ( ДК 021-2015 44220000-8 Столярні вироби
) за адресою: 61023, Харківська область, м. Харків, вул. Сумська 77/79 .,62331 ,
Харківська область , Дергачівський район, селище Великі Проходи, усі витрати ФОП
Тарасов С.Л., пов’язані з підготовкою тендерної пропозиції, в тому числі з отриманням
дозволів, ліцензій, сертифікатів тощо, та поданням тендерної пропозиції не
відшкодовуються, зокрема й у разі відміни торгів, визнання торгів такими, що не
відбулись та у разі відхилення тендерної пропозиції ФОП Тарасов С.Л.

Фізична особапідприємець

С.Л. Тарасов

Фізична особа-підприємець Тарасов Сергій Леонідович

61174, м. Харків, пр-т. Перемоги буд. 59, кв. 86
Код ДРФО 2666445595
п/р 26005052212224 в ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків, МФО 351533.
Вих. №27 від 28.05.2019 р.

Голові тендерного комітету
ХНУПС Платонову М.Ю.

Лист
Щодо достовірності інформації
Повідомляємо Вам про те, що ФОП Тарасов С.Л., який є учасником відкритих торгів
щодо закупівлі: Вікна металопластикові ( ДК 021-2015 44220000-8 Столярні вироби
) за адресою: 61023, Харківська область, м. Харків, вул. Сумська 77/79 .,62331 ,
Харківська область , Дергачівський район, селище Великі Проходи, дає згоду на те,
що Замовник може прийняти рішення про відмову ФОП Тарасов С.Л. в участі у
процедурі закупівлі та зобовязаний відхилити тендерну пропозицію ФОП Тарасов С.Л.
в разі, якщо:
1) він має незаперечні докази того, що Учасник пропонує, дає або погоджується дати
прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі Замовника, іншого державного
органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ,
послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця
процедури закупівлі або застосування Замовником певної процедури закупівлі;
2) відомості про юридичну особу, яка є Учасником, внесено до Єдиного державного
реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
3) службову (посадову) особу Учасника, яку уповноважено Учасником представляти
його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є
Учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері
закупівель корупційного правопорушення;
4) суб’єкт господарювання (Учасник) протягом останніх трьох років притягувався до
відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6,
пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді
вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів
торгів (тендерів);

Фізична особапідприємець

С.Л. Тарасов

Фізична особа-підприємець Тарасов Сергій Леонідович
61174, м. Харків, пр-т. Перемоги буд. 59, кв. 86
Код ДРФО 2666445595
п/р 26005052212224 в ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків, МФО 351533.
5) фізична особа, яка є Учасником, була засуджена за злочин, учинений з корисливих
мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
6) службова (посадова) особа Учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була
засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не
погашено
у
встановленому
законом
порядку;
7) тендерна пропозиція подана Учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною
особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами)
тендерного комітету, уповноваженою особою (особами) Замовника;
8) Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього
відкрита ліквідаційна процедура;
9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої
статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань";
10) юридична особа, яка є Учасником, не має антикорупційної програми чи
уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару
(товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень.
Замовник може прийняти рішення про відмову Учаснику в участі у процедурі закупівлі
та може відхилити тендерну пропозицію Учасника у разі, якщо Учасник має
заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Фізична особапідприємець

С.Л. Тарасов

Фізична особа-підприємець Тарасов Сергій Леонідович

61174, м. Харків, пр-т. Перемоги буд. 59, кв. 86
Код ДРФО 2666445595
п/р 26005052212224 в ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків, МФО 351533.

Вих. №28 від 28.05.2019 р.

Голові тендерного комітету
ХНУПС Платонову М.Ю.

Лист-згода
На виправлення арифметичних помилок
Повідомляємо Вам про те, що ФОП Тарасов С.Л., який є учасником відкритих торгів
щодо закупівлі: Вікна металопластикові ( ДК 021-2015 44220000-8 Столярні вироби
) за адресою: 61023, Харківська область, м. Харків, вул. Сумська 77/79 .,62331 ,
Харківська область , Дергачівський район, селище Великі Проходи, надає згоду на те,
що Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в
результаті арифметичних дій, виявлених у поданій тендерній пропозиції під час
проведення її оцінки, у порядку, визначеному тендерною документацією.

Фізична особапідприємець

С.Л. Тарасов

