
Додаток 2 до тендерної документації

Подається на фірмовому бланку Учасника (за наявності). 
Учасник не повинен відступати від даної форми

ФОРМА «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ»

Найменування учасника:___(повна назва організації учасника)________________________
в особі ______(прізвище, ім'я, по батькові, посада відповідальної особи)________________,
що уповноважений повідомити наступне: 
1.  Вивчивши  тендерну  документацію,  технічні,  якісні  та кількісні  характеристики
предмета  закупівлі,  ми  уповноважені  на  підписання  Договору,  маємо  можливість
здійснити постачання (назва предмету закупівлі), виконати вимоги Замовника на
умовах, зазначених у цій пропозиції.
2. Адреса (юридична, поштова) учасника торгів ____________________________________
3. Телефон/факс , email____________________________________________________________
4.  Відомості  про  керівника  (П.І.Б.,  посада,  номер  контактного  телефону)  –  для
юридичних осіб ____________________________________________________________________________
5.  Форма  власності,  юридичний  статус  підприємства  (організації),  організаційно-
правова  форма  господарювання,  дата  утворення,  місце  реєстрації,  спеціалізація
________________________________________________________________________________
6.  Код  ЄДРПОУ  (для  юридичних  осіб)  (ідентифікаційний  номер  фізичної  особи  –
платника податків та інших обов'язкових платежів) ___________________________________
7.  Номер  свідоцтва/витягу  про  реєстрацію  платника  податку  на  додану
вартість/єдиного податку та індивідуальний податковий номер – для Учасника, який
є  платником  податку  на  додану  вартість
_________________________________________________________________
8. Банківські реквізити ______________________________________________________
9. П.І.Б., посада особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) підписувати документи
тендерної пропозиції учасника _____________________________________________________
10. П.І.Б., посада особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) підписувати документи
за результатами процедури закупівлі (договір про закупівлю) _____________________________
11. Цінова пропозиція:

№
з/п

Найменування
товару

Од.
виміру

Ціна за одиницю (структура ціни),
грн/кВт*год.

Загальна
кількіст

ь,
кВт*год 

Загальн
а

вартіст
ь, грн.

Ціна
електрично
ї енергії як

товару (без
ПДВ),

грн/кВт*го
д

Величина
регульованих

тарифів,
врахованих в
ціні (без ПДВ)
грн/кВт*год

Разом Ціна
за одиницю,
грн/кВт*го

д

1 Електрична
енергія

кВт*го
д

Тп
Тр

404 000

Загальна вартість тендерної пропозиції, грн. (без ПДВ)
ПДВ, грн.
Всього, грн. (з ПДВ)

У складі ціни електричної енергії враховані наступні регульовані тарифи:
№ Назва тарифу Розмір Номер і дата Постанови



(величина)
тарифу,

грн/кВт·год
(без ПДВ)

НКРЕКП, якою
затверджено тариф

1 Тариф  передачі  електричної
енергії (Тп)

2 Тариф  Розподілу  електричної
енергії (Тр)

12.  До  визнання  нас  переможцем,  Ваша  тендерна  документація  разом  з  нашою
пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між
нами. 
13. Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дня кінцевого
строку подання тендерних пропозицій. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас до
закінчення зазначеного терміну.
14. Якщо наша пропозиція буде визнана найбільш економічно вигідною та Замовником 
буде прийняте рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми беремо на себе 
зобов’язання на підписання Договору в термін не раніше ніж через 10 днів з дати 
оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір 
укласти договір про закупівлю, та не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття 
рішення про намір укласти договір про закупівлю.  
             
Датовано: “___” ________________ 202_ р. 
___________   _________________________________________________________________________
      [Підпис]                               [ініціали, прізвище, посада уповноваженої особи учасника]

М.П. (у разі використання печатки)


