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Додаток

1

-

dо пенаерноi dоryменпацii на закупiваю
Б!Пiбнuцrпво Boaozoпy в селi СохIранцi,

Вiннuцьхоi обласrпi,

по

ЕпuцLt

Коцюбцнськоzо, 1-ео rrрпвNя, Гаzарiна,
IIIев,!еrlхц Еебесr!оi соrпli 9-2о с1.1t я,
Koe,$o,1agrпig,

Пуцiна-

ЛУqаrнм!, Н,

trурченко,

ФормА "щновоi IропозIп{f,
На

учась

у закушiв.лi

БJrдiвfiir{fво водогоЕу в ce"ri Сокпрпriцi, Вiнппцькоi обласгi, по в5lлицях
КоцюбпяськоIо, 1-то траввя, ГагарiЕа, Шевчепка, IIсбеспоi coт|!i, 9-го сiqЕя,
Космояавтiв, ЛУкраiпкп, Е К5цrчевко, Пушкiна.

Я, ФЪиqrа особа-пiдриемеIр ЗдрайковсьIсrй Валерй Ми(олайови.I , падао свою
пропоз!цiю щодо )rчастi у спрщенiй закrrтiвлi згi,що з оголошеЕЕям ЗамоЕцйка БудЬЕпцтво водотоЕу в cerri Сокпршцi, Вiшщькоi областi, по ву,шцях
Коцюбипського, 1-го травrrя, Гагарiпа, Шевчопка, Небесrrоi сотпi 9-то сiчня,
Космопавтiв, Л.Украiпкп, II. Кlрчепко, Пlшкfu а.
Вивчивпlи оголоlпення. на вttконalllЕя зазпачсЕого вище, я. упоliноважеriий llc
пiдписання логовору, маю лrох;lивiсть та поголжуюся виконати вимоги Замовпика та
доIовору на уNювах. :]а]наче!их у цьом) оголоп]еннi. загаlья1 Baprictb по 5 лроектах по
будiвництву вологояу по вулицях Коцюбинського. 1-r,о ,lравня, Шевчсяка, liсбесноi coTнi.
9-го сiчЕя. KocMoEaBTiB, Jl.Украrнки. Н. Курчеttко, Пушкiнa
п/п

Наймепуванпя робiт

l

Булiвництво волоtояу ло 5 проеl.тах по вулпшх
коUюбпi. bb.tl,,. l I,, ,гJвня. шевчеll}iа. небесноi
coтHi.9 lo сiчня. KocMoпaBTiB, Л,Украrнки, Н.

2

Курчс ко, Пушкiна
БудiвЕ}fl цво дорового пiдключеняя.

Орi€нговна проrяrкнiсть викопаtIня робiт з
,BUpl,Bl,,, lli lK lю,lенllq при кlлькосti 2)0 лворis
сгаяови],ь 2 500 r{eтpiв, в яке входить ]емляяi роботи
та матерiапи (тDчба. з'€днання,)
Впашr}вавня rалiрпоiармаryрл вJlку вхолитьi Кран
купьковий, фijtьтр водл. зворотнiй lспапан.
водолiчиJьgик, муФm rерморезисторна та
викоlrаttяя робiт ] встаяое,iеная.

кiлькiсть

заг9льна

Bapтicтb без

пдв

2з22206,54

2500 MeтpiB

295000,00

250 комrшеrгь

225000,clo

загмьна
бсз

d-,

цо

l. У разi прийfiяття рiшеllllя про Eaмip

уклас,l,л договlр про з,!купlвлю. за умови.
Nrоя пропозицй вiдтlовiдас yciM вимогalv оголошення: I1и вiзьму на себе зобов'язапня

вякояати Bci умови, передбачснi доrоLrором.
2, Я пulо Lж) юся , |о l риv\ ва l ися ) чов vr,t,I rrp.lrro lиuiL
3. Я поголжукlся з умовами. пIо Ви Mort(eтe вi,{хилити l\tolo чп Bci проп,тlицi'i ]l i:t]lo ]
умова]!1и оголошення, Ia роз}viю. що Ви Ее обмеженi у приЙЕяттi б}ць-як0] iлшоi
пропозицii з бiльпl вигiднltми лqя llac умовами.
.1. якщо буде прцйкя,rо рirllевня про HaMip укласти договiр, я зобов'яз}тося п iдв кса l rl
давий Щоl oBip iз Заvовником у строк Ее пiзнiше яirк через 10 ляiв :l дrrя прийняття рiпIсння
про

А
Фоп

в.м.
liil:,,t

]\!

Здрайковськпй В.М.
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-

dо пенdерноr аокуменпацii на закrliвпю
БуЬrвнuцпво воlо2он1) в селi Сокuрцнцi,
Вifiнацькоl обласlri, по аулuцах
Коцюбанськоzо, 1ао йрмна, Гаzарiца,

Шевченrц ЕебесrtоI corпHi, 9-ю еiцr!я,
Koc-tlorroBпiB, ЛУкраiЕка, П Кwченко,
ПyulKiв.r.

Формл "щIовоi
На

IропозшЕ"

учдсь у закупiвлi

Сокщппцi, Вiшпцькоi областi, по вуJrЕцях
Коцюб{Еського, 1-го цrавпя, Гаrарйа, Шевчепка, ЕебеспоТ coTEi, 9-го сisЕл,
KocMoпaBTiB, Л.Украiiшсп, П. Курчепко, II1шкйа.

БудЬпщrво водоrопу

в ce,iri

Я, Фiзиша особа-пi,щриемецъ Зд)айковсьId Валерй Млколайович , яадаю свою
пропозицiю щодо участi у спрощеЕй зацтiшi згi,ццо з оголошеЕЕrIм Замоввика БудЬвпцrво водогоЕу в сыri Сокпрппцi, Вiцвпцькоi обласгi, по вулицях
Коцюбпяського, l-го тр&вЕя, Гагарйа, Шев.rеrrка, ЁсбеспоТ coтEi, 9-го сiчпя,
КосмопавтЬ, Л.Украfuюr, Н. Кл)чёЕко, П}шкiпаВив,rивши оголошlсння. на викоЕ,IIlЕя зазначеноl,о више. я, уповноllажеrlий il
пiлписitнrrя договору, N{aK) MolKtиBicTb та погоджуюся вliкоtlати вимоги ЗамовЕика та
договору tla !а(овах) за:tначеttих у цьом) огопl}шенlli. загапьfiу Bapтiclb llo 5 проектах по
б}лiвництвч водогову Ilo ]Jулицях Коцкrбиlrського, 1-1о травня, Шевченка, НсбссвоТ coTI{i.
9-ro сiчяя, KocMoHaBTiB, Л.УкраiЕки, Н. Курченко, ll}TпKiHa.
нsйменчванпя робiт

кiлькiсть

Будiвництво вологону llo 5 проектах по в}Jицяr
КUUюбияськоlо. l to тdвн,, Шевченка, Небе.н,,i
сотнi,9-го сfuня. Космопавтiв, Л,УкраIнки. Н,
К\рчtшко. Пtшкiна

5 проеrгiв

Загальша

BapTicb без

пдв

1

без

2

]

lI/lB

2]?2206,54

2з222,06,54

Розрахчнок лворовоrо пiдклкlчепlп станом Еа 05.06.2021 р.
295000,00
2500Mffpjв
БудЬIщтво дворовото пiдl{,точеЕrя.
opnHToBHa протяжнiсть виконання робiт з дворового
lliдlilючеяля при кiлькосri250 дsорjв становить 2
500 MeTpiB, в яке Bxo,rиrb землянi роботи та
irатерiФи (труба. r'€днання,)
в яlry входЕrь: Краа
KYJIьKoBd, фiJьтр води, звороlЕй кJйЕац

ВлашryваЕLt зайрноТ армат)?и

водол;ч ил

ь в и

к.

м

уФта терморе] ис]орпа та вико нан вя

робiт

з

встаноеlення,

520000.00
без

l. У разi прийняття рiшенfiя про

ПДВ

HaMip укласти договlр IIро закуrlвлю.

:}а

умоrtи!

]цо моя llроllозlIцiя вiлповiдас yciM вимогам огохошеЕЕя) ми Bi:rbMy на себе зобtrв'язаrrlя

виконати Bci умови. псрслбаченi логовором.
2, Я лоlодж}юся,lпIриv}ваlися 1rr,,B vor "r пропоrиrtiТ.
3. Я погодяtуtося з 1trовами. що Ви можсте вiдхилити мою чи Bci lропозицii згiлно з
у-vовами оголошення. та розl.Nriю. що Ви iJe обмеr(елi у прийняттi буlь-якоi imппi
проllозицij з бiльш вигЦпIiми лпя Вас умовами.
4. Якlцо буде прийнято рiпrення про HaMip укласти договiр, я зобов'язJ\ tося lliдлисати
даний Договiр iз Замовхиком у строк не rtiзвiше яiж чсрез l0 лttiв з дпя прийняп,я pimellln
про uaмip }класти договiр.

й

li}

в.м.

Здрайковський В.М.

