Товариство з обмеженою
відповідальністю
«ПРОТЕХ-ІТ-УКРАЇНА»
54017, м. Миколаїв, вул.
Декабристів, буд. 23-В
тел.: +38(073)717-61-45
тел.:+38(097)717-61-45

ПРОТЕХ
-ІТУКРАЇНА

ЄДРПОУ 41860186
ІПН № 418601814032
р/р 26003053225026
ПАТ КБ «Приват Банк»
МФО 326610
protech.itua@gmail.com

Додаток № 1

Тендерна пропозиція 19123

Відомості про учасника
Повна назва (для юридичних осіб) або прізвище, Товариство з обмеженою
ім’я та по батькові (для фізичних осіб)учасника відповідальністю «ПРОТЕХ-ІТпроцедури закупівлі
УКРАЇНА»
Місцезнаходження(для юридичних осіб) або місце 54017, м. Миколаїв, вул. Декабристів,
проживання (для фізичних осіб)
буд. 23-В
Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової 41860186
картки платника податків*

54001, м. Миколаїв, а/с 154

Поштова адреса
Інформація про обслуговуючий(чі)
(банківські реквізити)

банк(ки) ПАТ КБ «Приват Банк» м. Миколаїв.

Розрахунковий рахунок претендента:
26003053225026 МФО 326610
директор Мозговий Олександр Петрович
Керівництво (прізвище, ім'я та по батькові, посада,
тел. +38(073)717-61-45
контактний телефон) – для юридичних осіб
+38(073)717-61-45, +38(097)717-61-45
protech.itua@gmail.com

Телефон, факс, електронна пошта

Особа (особи), яка(і) уповноважена(і) діяти від директор Мозговий Олександр Петрович
імені учасника і яка(і) має(ють) право підписувати тел. +38(073)717-61-45
тендерну пропозицію

Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОТЕХ-ІТ-УКРАЇНА», надаємо
свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю машини для обробки даних (апаратна
частина) ДК 021:2015–30210000-4 (персональні комп’ютери, ноутбук) згідно з технічними
вимогами Замовника торгів.
Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми,
уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги
Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції за наступними
цінами:

№
з/п

Найменування товару

Одиниця
виміру

1

Кількість

Ціна,грн.
(без ПДВ)

Всього,грн.
(без ПДВ)

1
2

персональний комп’ютер
НОУТБУК HP 250 G6 (2EV93ES)

шт

25

10 078,45

251 961,25

шт

1

11 710,55

11 710,55

Разом( без ПДВ)

263 671,80

ПДВ

52 734,36

Разом (з ПДВ)

316 406,16

Сума прописом: 316 406,16 (Триста шістнадцять тисяч чотириста шість гривень 16
копійок) з ПДВ.
Ми зобов’язуємося у випадку прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю з
нашою компанією надати товар на умовах, визначених в тендерній документації.
Ми зобов’язуємося у випадку прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю з
нашою компанією у строк, що не перевищує 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, подати замовнику документи, що
підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої і частиною
другою статті 17 Закону, в тому числі документи, що визначені тендерною документацією на
зазначену вище закупівлю.
Ми згодні дотримуватись положень цієї тендерної пропозиції протягом 90 днів з дати
розкриття тендерних пропозицій.
Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції та
розуміємо, що ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для вас
умовами.
Ми повідомляємо про відсутність будь-яких підстав, передбачених статтею 17 Закону України
«Про публічні закупівлі», які спричинять відмову нам в участі у процедурі закупівель.
Якщо нам повідомлено про намір укласти договір, ми беремо на себе зобов’язання укласти
договір про закупівлю протягом строку дії нашої пропозиції не пізніше ніж через 20 днів з дня
прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної
документації та нашої пропозиції і не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог
тендерної документації та нашої пропозиції, та виконати усі умови договору.
До того часу, поки не буде підписано договір, наша тендерна пропозиція з Вашим повідомлення
про намір укласти договір будуть означати домовленість між нами про укладання договору.

ТОВ «Протех-ІТ-Україна»
Директор О.П. Мозговий_________________

05.09.2018

2

