ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ»
01004, м. Київ, Бессарабська площа, буд. 9/1 Б, офіс № 2, код ЄДРПОУ 40957551

Тендерна пропозиція
Ми, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА
ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ», надаємо свою тендерну пропозицію щодо участі у
відкритих торгах на закупівлю енергосервісу будівлі загальноосвітньої школи I-III ступенів
№ 10 (ДК 021:2015: 99999999-9 — "Не відображене в інших розділах") згідно з вимогами
Замовника торгів:
Вивчивши тендерну документацію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені
на підписання договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та
договору на умовах, зазначених у цій пропозиції.
Інформація про рівень скорочення споживання відповідних паливно-енергетичних
ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який має бути досягнуто в результаті
здійснення енергосервісу, за кожний рік дії енергосервісного договору (у натуральних
показниках та відсотках до базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та
житлово-комунальних послуг) наведено у Додатку 1 до цієї Пропозиції.
Інформація про щорічні платежі учаснику закупівлі (виконавцю енергосервісу),
розраховані з урахуванням пропонованого строку дії енергосервісного договору наведено у
Додатку 2 до цієї Пропозиції.
Розрахунок щорічного скорочення витрат замовника енергосервісу (додається в
форматі Ексель).
Якщо наша тендерна пропозиція буде визначена найбільш економічно вигідною, ми
візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені тендерною документацією та
істотними умовами енергосервісного договору, які обов’язково будуть включені до
енергосервісного договору.
Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї тендерної пропозиції протягом 90
(дев’яноста) календарних днів з дати розкриття тендерної пропозиції. Наша тендерна
пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути визначена найбільш економічно
вигідною Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні
пропозиції згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у
прийнятті будь-якої іншої тендерної пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
Ми погоджуємося на опрацювання тендерним комітетом замовника інформації,
поданої у складі тендерної пропозиції.
Якщо наша тендерна пропозиція буде визначена найбільш економічно вигідною, ми
зобов’язуємося підписати енергосервісний договір із замовником не раніше, ніж через 10
днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти енергосервісний договір, але не
пізніше, ніж через 60 днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти
енергосервісний договір.
Ми гарантуємо під час реалізації енергоефективних заходів, передбачених
енергосервісним договором застосовувати заходи із захисту довкілля.

Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами
процедури закупівлі: Генеральний Директор ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА
КОМПАНІЯ» Черноуско О.Д.
Ми гарантуємо, що запропоновані енергоефективні заходи, а також запропоновані
для енергосервісу матеріали та обладнання, відповідають існуючим та діючим в Україні
нормативним документам, в тому числі регламентуючим їх відповідність показникам
енергоефективності. У разі виявлення факту невідповідності застосованих або
використаних матеріалів чи обладнання встановленим нормативними документами
технічним показникам, а також показникам енергоефективності, зобов’язуємось привести
їх у відповідність власними силами та за власні кошти.

Генеральний директор

О.Д. Черноуско

