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№ б/н
Від 25.06.2019 р.
Тендерному комітету
ФОРМА “ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ”
(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку (для юридичних осіб)
Уважно вивчивши комплект тендерної документації подаємо на участь у торгах щодо
закупівлі «09310000-5 - Електричної енергії (CPV) (Електричної енергії)»
(назва предмета закупівлі в родовому відмінку)
Державним підприємством «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького»
(назва замовника в орудному відмінку)
згідно технічним, якісним та кількісними характеристикам предмета закупівлі та іншими
вимогами тендерної документації, замовника свою тендерну пропозицію.
Повне найменування учасника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ»
Адреса (юридична і фактична) 18002 м. Черкаси, вул. Гоголя, 137
Телефон (факс) (0472) 54-49-50/(0472) 54-49-49
Е-mail tenderegr@ukr.net
№

Найменування товару

Одини-ця
виміру

Обсяг споживання
по 2-ому класу
напруги

1

Електрична енергія

кВт*год

1 550 000

Ціна за
одиницю,
грн. з ПДВ*
2,04800

Загальна вартість тендерної пропозиції 3 174 400,00000 з ПДВ*
* - у разі, якщо учасник не є платником ПДВ, зазначається вартість без ПДВ

Цінова пропозиція (з ПДВ) (ціна тендерної пропозиції подається учасником шляхом
заповнення електронної форми через електронну систему закупівель; цінової пропозиції та
відповідні значення цінової пропозиції щодо ціни заповнюються та подаються під час
підготовки документального підтвердження розрахунку ціни після аукціону):
Вивчивши тендерну документацію та обсяги закупівлі, ми, уповноважені на підписання
Договору (відповідно до умов зазначених у тендерній документації), а також маємо можливість та
погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору.
Ми згодні дотримуватися умов цієї тендерної пропозиції протягом 90 календарних днів з дня
розкриття тендерних пропозицій.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з
вимогами Закону, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої тендерної
пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
Ми зобов'язуємося укласти Договір про закупівлю у терміни, що встановлені Закону України
«Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення
потреб оборони» від 12.05.2016 № 1356-VIII.
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