Вих № 11/04
Від 26.04.2019 року
ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ
До закупівлі № UA-2019-04-11-003161-a
Товариство з обмеженою відповідальністю «Діавестенд комплексні рішення»
Поштова адреса
Юридична адреса
Банківські реквізити
Телефон/факс (обов’язково вказати код
населеного пункту)
Електронна пошта
Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код
Спеціалізація / Напрям діяльності
Особа, уповноважена на підписання
договору про закупівлю
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)
Контактна особа Учасника, уповноважена
підтримувати зв'язок з Замовником
(прізвище, ім'я, по батькові, посада;
контактний телефон, електронна пошта)

04128, м. Київ, вул. Берковецька, 1
08130, Україна, Київська область, село
Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів,
буд. 62
р/р 26005052640494 у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Київ, МФО 320649
(044) 25-11-111;
sales@diawest.com
30256061
Оптова та роздрібна торгівля комп’ютерами,
периферійним устаткуванням та програмним
забезпеченням
Балюк Олена Анатоліївна, директор

Балюк Олена Анатоліївна, директор
(044) 25-11-111;
sales@diawest.com

Надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах з закупівлі: Машини для
обробки даних (Код ДК 021:2015 (СPV): 30210000-4 – Машини для обробки даних
(апаратна частина)) згідно з вимогами Замовника торгів.
Вивчивши тендерну документацію та вимоги Замовника ми, уповноважені на
підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та
Договору на умовах, зазначених у пропозиції за наступною ціною:
№
п/п
1
2

Найменування товару
Ноутбук Asus X507UA-EJ527
(90NB0HI1-M07580)
Комп'ютер DiaWest (INTEL Core™
i5 8400 /s1151 /8GB 2400MHz /SSD
120Gb/HDD 1000 Gb/GTX1050
1

Директор

Од.
вим.

Кількіст
ь

Ціна без
ПДВ

Сума без
ПДВ

шт

1

11 000,00

11 000,00

шт

10

18 675,00

186 750,00
Балюк О.А.

2048Mb/500W/клавіатура та
мишка/Монітор Dell SE2719H )
Всього без ПДВ:
ПДВ:
Всього з ПДВ:

197 750,00
39 550,00
237 300,00

237 300,00 грн (двісті тридцять сім тисяч триста гривень)
1. До визнання нашої пропозиції найбільш економічно вигідною, Ваша тендерна
документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають
силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде визнана найбільш
економічно вигідною, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені
Договором.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 (дев’яносто)
календарних днів з дня розкриття тендерних пропозицій, встановлених Вами.
3. 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 пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
4. Ми погоджуємося з проектом договору, який запропоновано замовником у тендерній
документації.
Якщо наша пропозиція буде визнана найбільш економічно вигідною, ми зобов’язуємося
підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на вебпорталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю,
але не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про
закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця.
Ми погоджуємось, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту
тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару)
переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про
закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків передбачених
чинним законодавством.
5. Також цим надаємо письмову згоду на обробку, використання, поширення та доступ до
персональних даних, які передбачені Законом України від 25.12.2015 р. № 922-VIII «Про
публічні закупівлі», а також відомостей необхідних для забезпечення участі у процедурі
закупівлі, цивільно-правових та господарських відносинах, відповідно до Закону України
від 01.06.2010р. № 2297-VI «Про захист персональних даних» (в тому числі паспортні
дані, ідентифікаційний код, свідоцтво платника податків, банківські реквізити,
розрахункові рахунки, номери телефонів, електронні адреси та інша необхідна
інформація, передбачена законодавством).
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Директор

Балюк О.А.

