01054 Україна, м. Київ
вул. Ярославів Вал,13/2 (літера «Б»)
код ЄДРПОУ 37855348
тел./факс +38 044 228-27-93
+38 044 489-48-20
e-mail: bic2@novobud-kiev.com
www.novobud-kiev.com
29.03.

2019 р.

№

1923/1-Г

Тендерна пропозиція
Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна інвестиційна
компанія «НОВОБУД», надаємо свою пропозицію для підписання договору за
результатами аукціону на закупівлю ДСТУ Б.Д.1.1.-1.2013 «Роботи з реконструкції
одноповерхової нежитлової будівлі (вбиральні) літер "Е" на вул. Труханівській, 1Г в м. Києві» згідно з технічними вимогами Замовника торгів.
Вивчивши тендерну документацію і технічні вимоги (ТВ), на виконання
зазначеного вище, ми уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та
погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій
пропозиції за ціною: 4 690 011,28 грн. (Чотири мiльйони шiстсот дев`яносто тисяч
одинадцять гривень 28 копiйок), з ПДВ.
1. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі
пропозиції.
2. Ми зобов’язуємося укласти договір про закупівлю не пізніше ніж через 20
днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до
вимог тендерної документації. З метою забезпечення права на оскарження рішень
Замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з
дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір
укласти договір про закупівлю.
3. Умови розрахунків: 30 % аванс.
4. Термін виконання робіт: шість місяців.
5. Гарантуємо Замовнику виконання робіт у повному обсязі відповідно до умов
Договору.
Додаток до тендерної пропозиції:
1) Кошторис, складений відповідно до діючих нормативів та ДСТУ
БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (Остаточний та
складений у відповідності до загальної вартості, зазначеної учасником в
процесі електронного аукціону;
2) Графік виконання робіт
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*Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без
печатки згідно з чинним законодавством.
** У разі надання пропозицій Учасником –неплатником ПДВ або якщо предмет закупівлі не
обкладається ПДВ, то такі пропозиції надають без врахування ПДВ про що Учасник робить відповідну
відмітку
*** Загальна вартість поданої тендерної пропозиції повинна відповідати загальній
вартості робіт, зазначеній учасником в процесі електронного аукціону.

