51909, Україна, м.Кам’янське,
вул. С.Х. Горобця, 20
Тел./факс: (0569)58-47-70,58-47-72

ТОВ «ІНДЕКО»
Вих.№ 82
Від 11.02.2019р.
ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ
Уважно вивчивши комплект тендерної документації, цим подаємо свою пропозицію щодо
участі у відкритих торгах із закупівлі за кодом СРУ ДК 021:2015: 24310000-0 « Основні
неорганічні хімічні речовин» (хлор рідкий)

- повне н ай м ен уван н я учасн и ка: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДЕКО»

-

поштова адреса: 51909. м. Кам’янське, вул. С.Х. Гробця, 20;
телефон/факс: тел. (0569) 58-47-70
електронна адреса: : indeko@dnepro.net
керівництво (прізвище, ім’я, по батькові): Арабський Олег Петрович
1. Повністю ознайомившись та погоджуючись з умовами відкритих торгів та тендерною
документацією, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося
виконати вимоги замовника на умовах, зазначених у цій пропозиції:_________ _____________
Вартість
Ціна за
Найменування
Найменування
пропозиції
одиницю
Одиниці
№
товару
Кількість
предмету
(без урахування (без урахування
запропонованого виміру
закупівлі
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.
Учасником
1

Хлор рідкий*

Хлор рідкий
ТОСТ 6718-93

т

215

ПДВ, гри.
Загальна вартість пропозиції (з урахуванням ПДВ), грн.

16320,00

3508800,00

4210560,00

* Якщо Учасник запропонував еквівалент зазначеного товару за Предметом закупівлі, йому
необхідно зазначити про це і надати технічну документацію згідно вішог ТД Замовника у
відповідності до запропонованого товару.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з
дня розкриття тендерної пропозиції, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для
нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції
згідно з тендерною документацією, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої
пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
4. Умови розрахунків: Покупець здійснює оплату за поставлений Товар шляхом
перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника на умовах відстрочення
платежу, оплата за поставлений Товар здійснюється не пізніше останнього, банківського дня
місяця, в якому було здійснено поставку відповідної партії Товару.
Розрахунковий рахунок № 26007569570001 АТ «ТАСКОМБАНК» м. Дніпро МФО 339500,
р/р 2600331234901 в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», м.Дніпро, МФО 305749
Код ЄДРПОУ 30095458
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ТОВ «ІНДЕКО»
5. Якщо ми будемо визнані переможцем торгів, 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 намір укласти договір про закупівлю та не пізніше ніж
через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до
вимог тендерної документації (в тому числі проекту договору) та нашої тендерної пропозиції.
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