ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕГО ЛТД»
21000, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, к. 214, ЄДРПОУ: 34455332,
ІПН: 344553302289, р/р 26005627935400 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005,
р/р 37124034455332, Держказначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
тел. (068) 622-07-52
Вих. № 08-10-19/01 від 08 жовтня 2019 року
Форма тендерної пропозиції (заповнюється учасником)
ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ

на участь у відкритих торгах на закупівлю
ГБН Г.1 -218-182:2011, (Згідно ДК 021:2015 код 45233000-9 Будівництво, влаштовування фундаменту
та покриття шосе, доріг) «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Соборна в місті
Вараш Рівненської області»

Уважно вивчивши комплект тендерної документації, цим подаємо на участь у торгах свою
тендерну пропозицію:
1. Повне найменування учасника Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕГО ЛТД»
2. Адреса (юридична та фактична) 21000, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, к. 214
3. Телефон/факс +38 068 622-07-52, факс відсутній
4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) Дячук Денис Васильович
Вивчивши тендерну документацію на виконання зазначеного вище, ми маємо можливість та
згодні виконати вимоги Замовника торгів на загальну суму, грн. (з ПДВ):
37 082 695,70 грн. (тридцять сім мільйонів вісімдесят дві тисячі шістсот дев’яносто п’ять
грн. сімдесят коп. (з ПДВ).
(числом та прописом)
Ми згодні дотримуватись умов нашої тендерної пропозиції 120 календарних днів з дати
розкриття тендерних пропозицій.
Ми погоджуємось, що якщо наша пропозиція не буде відповідати вимогам тендерної
документації, Ви маєте право відхилити нашу пропозицію.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу, чи всі тендерні пропозиції згідно
до умов цієї тендерної документації.
Якщо нас буде визнано переможцем, ми беремо на себе зобов'язання у строк, що не перевищує
5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір
укласти договір, подати замовнику документи (за адресою: 33013, Україна, Рівненська обл.,
м.Рівне, вул.Кавказька, 9-А), що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами
першою і другою статті 17 Закону та інші документи згідно Додатку 3 тендерної документації.
Якщо нас буде визнано переможцем, ми беремо на себе зобов'язання на підписання Договору
не пізніше 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір відповідно до вимог
тендерної документації, але не раніше 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір.

Директор ТОВ «МЕГО ЛТД»

________________________
(посада керівника)

Дячук Денис Васильович

________________
(підпис)

___________________
(П.І.Б.)

