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Постачальникам комп’ютерів та оргтехніки

Про запит цінових пропозицій

Дніпропетровська обласна громадська організація «Дніпропетровський координаційноекспертний центр з питань регуляторної політики» (далі – ДОГО «ДКЕЦРП»), що знаходиться
за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Зелена, 1/110, відповідно до Угоди про реалізацію
Проекту № 39624 «Розвиток спроможності інститутів громадянського суспільства проводити
експертизу регуляторної діяльності місцевих органів виконавчої влади» (від 21 липня 2009 р.) з
24 липня 2009 р. розпочала виконання зазначеного проекту.
У межах зазначеного проекту передбачається придбати 3 одиниці оргтехніки, зокрема,
ноутбук, принтер та факсимільний апарат. Закупівля зазначеного обладнання здійснюється на
умовах тендеру шляхом запиту цінових пропозицій (котирувань).
Замовник

Дніпропетровська обласна громадська організація «Дніпропетровський
координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики»
34824928
49102, м. Дніпропетровськ, вул. Зелена, 1/110
49102, м. Дніпропетровськ, вул. Зелена, 1/110

Код ЄДРПОУ
Поштова адреса
Юридична адреса
Відповідальний
за
проведення торгів:
Літвінов Олексій Володимирович
Телефон:
+38 (056) 744-42-24
Предмет закупівлі:
ноутбук
LG
R200-R.CP55R1
12,1
WXGA
T7100/1Gb/160Gb/X2300/DVD-RW/WiFi/BT/VistaHP
(або аналог не гірше)
Кількість:
1 (один)
Предмет закупівлі:
принтер Hewlett Packard Laser Jet 2015
(або аналог не гірше)
Кількість:
1 (один)
Предмет закупівлі:
факсимільний апарат Panasonic KX-FC228UAT
(або аналог не гірше)
Кількість:
1 (один)
Строк
поставки
товару:
не пізніше 20 серпня 2009 р.
Місце поставки:
49102, м. Дніпропетровськ, вул. Зелена, 1/110

CD

До участі запрошуються суб’єкти господарювання: фізичні особи – підприємці,
юридичні особи незалежно від форми власності, місця реєстрації та розташування (далі –

Постачальники), які підтвердять намір взяти участь у процедурі закупівлі та подадуть тендерну
пропозицію до 15:00 за київським часом 07.08.2009 р. за адресою: 49102, м. Дніпропетровськ,
вул. Зелена, 1/110.
Фінансування закупівлі здійснюється за рахунок коштів Міжнародного фонду
«Відродження» відповідно до Угоди про реалізацію Проекту № 39624 «Розвиток спроможності
інститутів громадянського суспільства проводити експертизу регуляторної діяльності місцевих
органів виконавчої влади».
Закупівля проводиться за процедурою – запиту цінових пропозицій (котирувань).
У закупівлі приймає участь тільки одна цінова пропозиція, яка в подальшому не може
бути зміненою. Пропозиція подається в запечатаному конверті з відміткою «Тендерна
документація» поштою або кур’єром Постачальника.
У вартість зазначених послуг включаються витрати на транспортування, страхування,
сплату мита, податків та інших зборів та обов’язкових платежів.
У разі підписання договору, його обов’язковими умовами будуть наступні положення:
1. За порушення зобов’язань згідно з договором винна сторона сплачує штрафні
санкції в розмірі 0,2% суми договору за кожен день прострочення платежу, але не нижче
облікової ставки НБУ.
2. Сторони підписують акт прийому-передачі, який Постачальник надає Замовнику
протягом 10 календарних днів після надходження коштів на поточний рахунок Постачальника.
Постачальник зобов’язаний надати пропозицію (згідно додатку), копії документів, які
підтверджують спроможність виконувати зобов’язання вказаних у предметі закупівлі (копія
свідоцтва про державну реєстрацію, копія довідки про включення підприємства до ЄДРПОУ,
копії ліцензій та свідоцтв про реєстрацію).
Місце та дата розкриття тендерних пропозицій: 49102, м. Дніпропетровськ,
вул. Зелена, 1/110, 07.08.2009 р. о 15:30 за київським часом.
Присутність представника Постачальника, який має право підпису, на розкритті запиту
цінових пропозицій бажана.
Додаток: Форма цінової пропозиції на 1 аркуші.

Голова Тендерного комітету Дніпропетровської
обласної громадської організації
«Дніпропетровський координаційно-експертний
центр з питань регуляторної політики»

О.В.ЛІТВІНОВ

Додаток
до запиту цінової пропозиції
від 28.07.2009 р. № 20

БЛАНК ОРГАНІЗАЦІЇ
49102, м. Дніпропетровськ, вул. Зелена, 1/110
Тендерний комітет ДОГО «ДКЕЦРП»
ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ
Ми,____________________________(код за ЄДРПОУ___________________________),
(повна назва Постачальника)
надаємо свою цінову пропозицію щодо участі у процедурі запиту цінових пропозицій
на закупівлю 3 одиниць оргтехніки згідно з вимогами Замовника, зокрема,
1. ноутбук (марка, модель, ціна грн. в т.ч. ПДВ_____ грн.);
2. принтер (марка, модель, ціна грн. в т.ч. ПДВ_____ грн.);
3. факсимільний апарат (марка, модель, ціна грн. в т.ч. ПДВ_____ грн.).
Наша організація (в особі) уповноважена на підписання договору, має можливість та
погоджується виконати вимоги Замовника та договору на суму _______ грн. в т.ч. ПДВ –
______ грн.
Зазначена оргтехніка буде передана Замовнику відповідно до завдання.
Загальний термін виконання – ______________ днів.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(додаткова інформація)
Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати
всі умови, передбачені договором.
Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будьякий час протягом 30 календарних днів.
Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання на
підписання договору протягом 14 робочих днів з дати акцепту пропозиції, і виконати всі умови,
передбачені договором.

Посада
М.П.

________________
підпис

______________________
ПІБ

