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Додаток 1

бid о F ц_lс/F
(ЦIНОВА ПРОПОЗИЦIЯ)

I\4и, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кСпеr(-Ком-Сервiс>, за формою встановленою
Замовнрtком, нада€мо свою пропозицiю щодо участi у вiдборi учасникiв для проведення переговорноi
ПРОЦеДУ'РИ ЗакУпiвлi легкових автомобiлiв спецiа_гliзованого призначення типу yнiBepcim (кроссовер)
(код СЗl] Дк 021:20l5 - З41 1 (легковi автомобiлi)) вiдповiдно до вимог Замовника..

1. Повне найменування учасника (зазначаеться
згiдно установчих документiв)

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю кСпец-Ком-Сервiс>

2. М[iсцезнаходжепня учасника, телефон (факс),
e-m:ril

08l32, Украiна, Киiвська обл..,м.
Вишневе, вул.. Киiвська, буд.б,
тел.. (045 98)7 2 | 1 0, admin(@s-k-s. com.ua

3. Iдентифiкацiйний код з6449624
4. [Iрiзвище, iм'я, по-батьковi посадовоi особи
(службовоТ особи, представника) учасника, яку
призначено ним вiдповiдальною за участь у
проtцедурi закупiвлi, ii KoHTaKTHi телефони
(баNlано вказати також мобiльний телефон)

!иlrектор, Ка,rюш Сергiй Леонтiйович.
+зЕi(04598)72\10, +38(098)55 1 1 1 55

Вивчивши документацiю i Технiчнi, якiснi та кiлькiснi характеристики
виконаЕня зазначеного вище, ми, уповноваженi на пiдписання Щоговору,
погодж)/€мося виконати вимоги Замовника на умовах, зазначених у цiй
I]кiвани,ми в таблицi:

предмету закупlвлl, на
маемо можливiсть та

пропозицii, за цiнами,

Найменування
предмета закупiвлi

(Товару)

Щiна,
грн./од* Загальна BapTicTb, грн.*

легковi автомобiлi
спецiалiзованого
[ризначення типу
унiверсал

491 б46,00 20 484 250,00 24 582 300,00

легковi автомобiлi
спецiа,riзованого
призначення типу
унiверса,r

491 б46,00 б 555 280,00 7 866 33б,00

BapTicTb пропозицii (чифрами та пропrrсом):
З2 448 б3бгрн. O0коп. (Тридцять двi тисячi чотириста
сорок BiciM тисяч шiстсот тридцять шiсть грн.., 00
коп.) "у

цэА

.}lЪ лот:л

без ПЩВ з ПЩВ** без ПЩВ з ПЩВ**

1 50 409 705,00

2 16 409 705,00
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adор
tЗ',

cEPBlc,)



Пlltuлimка:

* - вказуеmься цiна пропозuцit Учоснuка вidбору do почаmку провеdення елекmронноzо
аукцiон,у;

** - .y разi, якu4о учаснllк не € плаmнuком поdаmку на dodaHy варmiсmь (або операцii|, пов'язанi з
посmачаннялl mовару, пidляzаюmь опоdаmкуванню 7а нульовою сmавкою/звiльненi Bid
ОпОOаmкування) вказу€mься посuлання на BidпoBidHi полоJIсення поdаmковоzо зgконоdавсmва
Украiнu mа зазнача€mься цiна з прuлlimкою кбез ПДВD.

J[часнuк вuзначое цiнu на mовар, якuЙ BiH пропонJ,€ посmавumu за [ozoBopo"+|, на у,мовах
DDP - l'нкоmермс у реdакцi:t 2010 рок!, а са]пе: Учаснuк вuзнача€ цiнu на mовар з урахуванняlп ycix
своы вшmраm, поdаmкiв i зборiв, u4о сплачуюmься або tпаюmь буmu сплаченi, а mакож do
Po3PaxYHtE цiнu вхоOяmь yci вudu послуz, Bci вumраmu, lцо пов'язанi з пакуваннмl, маркуваннялц
варmiсппЮ mарu, mранспоРmнuХ вumраm, варmiсmю ванmаatсно-розванmаilсуваJ,lьнuх робim у мiсцi
]аванmпilсення mовару, варmiсmь docmaBkш mовару, у mому чuслi й mi, якi буdуmь dоручаmuмуmься
dля вuконання mреmiм особа-ц.

l. У РаЗi Визнання нас переможцем процедури закупiвлi, ми вiзьмемо на себе зобов'язання
виконати yci умови, передбаченi Щоговором з цiною, що склалась за результатом електронного
аукцiону та пiд час переговорiв iз Замовником,

2. МИ ПОГОДжУемось, що якщо за результатом проведення електронного аукцiону чiна одиницi
llредмеl]}' закупiвлi скл.}ласЯ такою, що мае ДРобову частину копiйки (сотоi частини украiнськоТ
нацiональноi валюти гривнi), вона буде скорегована у бiк зменшення до цiлого значення копiйки.

3. Ми погоджуемося дотримуватися умов цiсi пропозицiт протягом 90 днiв з дати розкриття
цiнових пропозицiй. Наша цiнова пропозицiя буле обов'язкоt}ою для нас i може бути прийнята вами у
буль-який час до закiнчення зазначеного TepMiHy.

4. ЯКщо нас буле визнано переможцем електронного аукцiону (вiдбору), ми зобов'язу€мося взяти
участь ]в переговорах iз Замовником у вiдповiдностi до ст. б Украiни <Про особливостi здiйснення
закупiвель ToBapiB, робiт i послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони> та у подtlльшому
ук.,iIасти /{оговiр про закупiвлю iз Замовником у строки визначенi Законом та Замовником.

5. МИ погоджуеМось, щО у разi укладаннЯ з намИ Щоговору, оплата за поставлений Товар
здiйснюсться Замовником, в ycix випадках, виключно з дати виникнення бюджетних зобов'язань у разi
НаЯвнОс,тi та в межах вiдповiдних бюджетних асигнувань на зазначенi цiлi Замовника.

6. Цим листом пiдтверджуемо, що запропонований Товар е новим, вiдповiдае Технiчним
характеристикам до предмету закупiвлi та законодавству Украiни щодо показникiв якостi такого
роду/видУ ToBapiB, та зобов'язуемось поставити зазначений товар в повному обсязi, а також
застосо]зувати заходи iз захисту довкiлля пiд час його поставки.

7. I-{им пiдписом засвiдчусмо свою безумовну згоду з yciMa положеннями !окументацii (у
'ГОМУ ЧИtСЛi щодо вiдповiдностi ix законодавству) та погоджуемося на виконання Bcix умов та вимог,
передбачених .Щокументацiею.

Щиректор
TОВ <<С пец-Ком-Сервiс>> Калюш С.Л.


