ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ДАХ-БУДСЕРВІС»
04050, м. Київ, вул. Мельникова, б. 12, тел.: +38-050-831-20-95
e- mail: d.bud@ukr.net
р/р 26006056221733 в ПАТ КБ Приватбанк м. Київ МФО: 380269
Код ЄДРПОУ 40430567 Витяг з реєстру платника ПДВ: 1626594508472
Індивідуальний код платника: 404305626596

Вих. № 22/08/2019
«22» cерпня 2019року

Управлінню освіти
виконавчого комітету
Обухівської міської ради
Київської області
Додаток 1
до тендерної документації
ФОРМА «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ»

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ДАХ-БУДСЕРВІС»
Код ЄДРПОУ 40430567
Реквізити: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, б. 12;
тел.050-831-20-95; 095-335-89-50
4 421 666,67 (чотири мільйона чотириста двадцять одна
тисяча шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок) без
ПДВ; 5 306 000,00 грн. (п’ять мільйонів триста шість тисяч
гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ

Повне найменування учасника –
суб’єкта господарювання
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Реквізити (адреса - юридична та
фактична, телефон, факс, телефон
для контактів)

Жук Андрій Віталійович, директор, тел. 050-831-20-95

(Прізвище, ім’я, по батькові, посада,
контактний телефон).

Учасник вказує вартість предмету
закупівлі (стартова сума) в гривнях
цифрами та прописом без ПДВ та з
урахуванням ПДВ.

Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАХ-БУДСЕРВІС», код ЄДРПОУ40430567,
надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах на предмет закупівлі Код ДК
021:2015 45454000-4 Реконструкція «Капітальний ремонт будівлі (санація) ДНЗ «Рушничок»
за адресою вул. Київська, 170-А, м. Обухів Київської області» згідно з технічними та
іншими вимогами, що запропоновані Замовником.
Вивчивши тендерну документацію та інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета закупівлі, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо
можливість та згодні виконати вимоги Замовника та Договору на умовах зазначених у нашій
пропозиції на загальну вартість:
5 306 000,00 грн. (п’ять мільйонів триста шість тисяч гривень 00 копійок) з
урахуванням ПДВ
(прописом)
*розраховується Учасником з урахуванням положень Податкового кодексу України
Ціна включає в себе всі витрати Учасника (якщо учасник не є платником ПДВ, то він
зазначає ціну з позначкою «без ПДВ»).
Ми погоджуємося, що обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від потреб
Замовника та реального фінансування видатків.

Ми, беремо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.
Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 (дев’яносто) календарних
днів з дня визначення переможця 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 та не раніше ніж через 10 днів з
дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю.

Директор

Жук А.В.

