
Додаток 2
до тендерної  документації

(подається на бланку Учасника)

ФОРМА «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ»

Ми, __________________________________________________________________________
найменування учасника

надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю послуг за ДК 021:2015
код 85110000-3 Послуги  лікувальних закладів та супутні  послуги (Патолого-
гістологічне дослідження секційного, операційного та біопсійного матеріалу)
згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів протягом 2022 року.
              Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги до предмету закупівлі,
ми,   уповноважені  на  підписання  Договору,  маємо  можливість  та  погоджуємося
виконати  вимоги Замовника на умовах,  зазначених у  цій пропозиції,  за наступною
ціною:
_____________________________________________________________________________

(сума прописом)      в тому числі
ПДВ__________________________________________________________________

(сума ПДВ прописом)

№
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п
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одиниці

 дослідження
(грн. з ПДВ)

Загальна
вартість

послуг
(грн.з ПДВ)

1 2 3 4 5
1

усього

*Якщо учасник не є платником ПДВ про  це необхідно додати довідку у довільній формі
із зазначенням  підстав з посиланнями на нормативно-правові акти.
Учасник гарантує:  включення до загальної суми тендерної пропозиції,  всі  витрати,
пов’язані з предметом закупівлі, вартість реагентів, заробітну платню працівникам
гістологічної  лабораторії,  сплата  податків,  обов’язкових  платежів,  страхування,
витрати пов’язані з отриманням необхідних дозволів та ліцензій тощо.
Банківські реквізити:__________________________________
Назва  банку_________________________________________
Розрахунковий рахунок________________________________
МФО________________________________________________
Розмір сплати податку (податок на додану вартість або єдиний податок)  
у відсотках:_________
1.  До прийняття рішення про намір укласти договір на підставі  нашої   тендерної
пропозиції,  Ваша  тендерна  документація  разом  з  нашою  пропозицією  (за  умови  її
відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами.



Якщо Вами буде прийнято рішення про визначення нас переможцем та прийняття
рішення про намір укласти договір,  ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі
умови, передбачені договором.
2. За умови прийняття рішення про намір укласти договір, ми зобов’язуємося укласти
договір  не  раніше  ніж  через  10  днів  з  дати  оприлюднення  на  веб-порталі
уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, але не пізніше ніж
через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір відповідно до вимог
тендерної документації Договір із замовником про закупівлю послуг з включенням до
нього всіх вимог, наведених в додатку  до тендерної документації.
3.Ми підтверджуємо, що вся інформація, надана нами під час конкурентних торгів є
достовірною.
4.Ми   погоджуємося  дотримуватися  умов   цієї  пропозиції  протягом  90  днів  з  дня
розкриття тендерної пропозиції. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може
бути обрана переможцем Вами в будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
5.  Ми  погоджуємося  з  умовами,  що  Ви  можете  відхилити  нашу  чи  всі  тендерні
пропозиції згідно з умовами тендерній документації, та розуміємо, що Ви не обмежені
у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

___________________

Посада,  прізвище,  ініціали,  підпис уповноваженої  особи Учасника,  завірені  печаткою
(при наявності).


