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Вих. № 11/02-03 від 11.02.2019

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ
Ми,

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково виробниче підприємство
«ТЕМП – 3000»
найменування учасника

Юридична адреса: 01033, м. Київ, Голосіївський район, вул. Жилянська, 45, поштова адреса: 08296,
с.м.т. Ворзель, вул. Курортна, 15-А, тел/факс +38 044 360 37 26
юридична та поштова адреса (місце знаходження), телефон (факс)

надаємо свою пропозицію щодо участі у переговорній процедурі на закупівлю індивідуального
обмундирування (35810000-5) (Чохол до бронежилета "Корсар М3с-1-4" у маскувальному малюнку
ММ-14 з комплектом підсумків) згідно з технічними та іншими вимогами замовника торгів.
Початкова ціна цінової пропозиції:
Найменування
товару

Одиниця
виміру

Кількість

Ціна за одиницю товару
без ПДВ (грн.)

1
2
3
4
Індивідуальне обмундирування
4
(35810000-5) (Чохол до
бронежилета "Корсар М3с-1-4"
шт
28 000
3 168,00
у маскувальному малюнку ММ14 з комплектом підсумків)
Загальна вартість товару без ПДВ:
88 704 000,00
крім того ПДВ:
17 740 800,00
Загальна вартість товару з ПДВ:
106 444 800,00
Вивчивши вимоги до відбору учасників, технічні, якісні та кількісні характеристики предмета
закупівлі, ми уповноважені на підписання Договору, маємо можливість здійснити постачання
індивідуального обмундирування
(35810000-5) (Чохол до бронежилета "Корсар М3с-1-4"
у
маскувальному малюнку ММ-14 з комплектом підсумків) та виконати вимоги Замовника на умовах,
зазначених у цій пропозиції за наступною ціною:
Ціна цінової пропозиції за результатами електронного аукціону (ураховуючи зменшення):
Найменування
товару

1

Одиниця
виміру
2

Кількість

3
4

Ціна за одиницю товару
без ПДВ (грн.)
4

Загальна вартість товару без ПДВ:
крім того ПДВ:
х
Загальна вартість товару з ПДВ:
х
1. Розмір сплати податку (податок на додану вартість або єдиний податок) у відсотках: 20.
2. Ми погоджуємося з умовами проекту Договору, які розміщені на веб-порталі Уповноваженого органу,
та з тим, що істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до
виконання зобов’язань сторонами, у повному обсязі, крім випадків, визначених частиною четвертою статті
36 Закону України “Про публічні закупівлі”.
3. Ми підтверджуємо, що наша цінова пропозиція є чинною протягом 120 календарних днів, починаючи
з кінцевого строку подання цінової пропозиції.
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4. Ми зобов’язуємося підписати Договір із замовником не раніше ніж через 4 робочі дні та не пізніше
ніж через 10 робочих днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення
про намір укласти договір про закупівлю.
Директор

www.temp3000.com

Чепурний О. Б.

