Товариство з обмеженою відповідальністю
«Дебют-Центр»
08290, Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вул. Центральна, 1-О
код ЄДРПОУ 39421842, ІПН 394218410311
р/рах 26000461517 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805

Вих № 6 від 20.03.2020 р.

Додаток 3
до документації процедури закупівлі

ФОРМА «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ»
«Пропозиція № 6 від «20 » березня 2020 року»
Ми,Товариство з обмеженою відповідальністю «Дебют-Центр»,
надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурентному відборі по
процедурі закупівлі за рамковими угодами 20Т-011 відповідно до вимог,
що запропоновані Замовником та укладеної Рамкової угоди 20Т-011
Ознайомившись з документацією процедури закупівлі та технічними вимогами до
предмету закупівлі, ми, що уповноважені Учасником на підписання пропозиції, маємо
можливість та згодні виконати вимоги Замовника та Рамкової угоди на таких умовах:

Товариство з обмеженою відповідальністю

1.

Повне найменування Учасника

2.

Адреса (юридична та фактична)

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

«Дебют-Центр»

08290, Київська обл. м. Ірпінь смт
Гостомель, вул. Центральна, 1-О
Телефон/факс 044-390-03-93
Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) Коваленко Василь Георгійович
Код ЄДРПОУ 39421842
Форма власності та юридичний статус учасника; назва та адреса головного підприємства
учасника, дата утворення, місце реєстрації; спеціалізація приватна,товариство

з

обмеженою відповідальністю, 02.10.2014,м.Ірпінь,
оптово-роздрібна торгівля будівельними матеріалами та
господарськими товарами
Банківські реквізити Р/р 26000461517 в АТ “Райффайзен банк Аваль”
МФО 380805
Коротка довідка про діяльність оптово-роздрібна торгівля будівельними
матеріалами та господарськими товарами

Ціна пропозиції (загальна ціна договору про закупівлю) становить (включаючи ПДВ та ПФ),
грн.:
Цифрами
_________________________________________________________________________________
______

Літерами
_________________________________________________________________________________
______
9.1
Ціна
пропозиції
без
ПДВ
(20%),
грн.:____________________________________________________________
10. Умови
оплати:
_______________________________________________________________________________
11. Строк поставки товару: до 31 грудня 2020 р.
12. Країна
походження
та
виробник
товару :__________________________________________________________
13. Умови поставки :на склад Замовника
14. Пропозиція щодо предмету закупівлі Таблиця 1
15. Рік виготовлення 2019
№
п/п

1
2
3
…

Найменування
товару*

Оди.
вим.

Кількість

Ціна за
одиницю без
ПДВ, (грн.)

Таблиця 1

Загальна
вартість без
ПДВ, (грн.)

ПДВ,
(грн.)

Всього

* - Учасник зазначає назву товару (продукції) ту що зазначена в сертифікаті якості або
паспорті на предмет закупівлі

___________________________________________________________________________
________

Директор ТОВ «Дебют-Центр»

В.Г.Коваленко

Загальна
вартість із
ПДВ,

