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Департамент гуманітарної політики  

Дніпровської міської ради 

 

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ 

 

Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю Виробнича фірма «Сервіс», надаємо свою 

пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю: № у ЦБД: UA-2019-05-27-000520-a 

ДК021:2015 – 32340000-8 Мікрофони та гучномовці (музичне обладнання)  згідно з 

технічними та іншими вимогами Замовника торгів. 

  Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги, на виконання зазначеного 

вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося 

виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у даній тендерній 

пропозиції за наступною ціною:  

Загальна вартість пропозиції становить 148315,00 (сто сорок вісім тисяч триста 

п’ятнадцять грн 0 коп) грн. без ПДВ, сума ПДВ 29663 грн 0 коп,  

загальна вартість тендерної пропозиції складає 177978,00 (сто сімдесят сім тисяч 

дев’ятсот сімдесят вісім грн 0 коп) грн. з ПДВ  

 

1. Ми погоджуємося з проектом Договору, який викладено у Додатку 4 до Документації, 

та з тим, що основні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його 

підписання до виконання зобов’язань сторонами, у повному обсязі, крім випадків, визначених 

частиною четвертою статті 36 Закону.  

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов тендерної пропозиції протягом 90 календарних 

днів з дня розкриття тендерної пропозицій. Наша тендерна пропозиція буде обов’язковою для 

нас і може бути прийнята замовником у будь-який час до закінчення встановленого Законом 

терміну. 

3. У разі прийняття Замовником рішення про намір укласти договір, ми зобов’язуємося 

підписати Договір із замовником не пізніше, ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про 

намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та 

пропозиції учасника-переможця, але не раніше, ніж через десять днів з дати оприлюднення на 

веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. 

4. У разі визнання нас переможцем торгів та прийняття рішення про намір укласти договір 

Товариство з обмеженою ввідповідальністю Виробнича фірма «Сервіс» зобов’язується в 

строк до п’яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу 

повідомлення про намір укласти договір надати замовнику перераховану ціну тендерної 

пропозиції з урахуванням результатів аукціону (заповнену та підписану тендерну 

пропозицію (Додаток 1)). 

  

  

 

Генеральний директор ТОВ ВФ «Сервіс» _______________________ Жукова Н.Л.  
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СПЕЦИФІКАЦІЯ 

на закупівлю товару 

 

Мікрофони та гучномовці   

(музичне обладнання) 

ДК 021:2015 – 32340000-8 

№ 

з/п 

Назва товару од. 

виміру 

кількість ціна за 

одиницю 

без ПДВ, 

грн 

загальна 

вартість  

без ПДВ, 

грн 

1 Мікшерний пульт BST LAB10R (Бельгія) шт 1 9052,00 9052,00 

2 Радіосистема Sennheiser XSW 1-825 

(Німеччина) 
шт 5 7104,00 35520,00 

3 Акустична система DAS Audio Action 12  

(Іспанія) 
шт 2 13353,00 26706,00 

4 Цифровий підсилювач потужності Class D 

BST AD600 (Бельгія) 
шт 1 6901,00 6901,00 

5 Світлодіодний прожектор Gush Compact 

CP-543(Китай) 
шт 4 3103,00 12412,00 

6 Світлодіодний ефект AFX COMBO-

LED(Китай) 
шт 1 5325,00 5325,00 

7 Акустична система активна BST X15A  

(Бельгія) 
шт 2 12281,00 24562,00 

8 Мікшерний пульт  Yamaha MG16XU 

(Японія) 
шт 1 16448,00 16448,00 

9 Стійка для акустичної системи IBIZA SS03 

(Китай) 
шт 4 556,00 2224,00 

10 Мікрофонна стійка K&M 25400-300-55 

(Китай) 
шт 5 834,00 4170,00 

11 Мікрофонний тримач K&M 85035-000-55 

(Китай) 
шт 5 107,00 535,00 

12 Коммутації  (10m Sp - 2, 12m XLR - 2, 2m 

XLR - 2, 6m XLR - 3) 
 1 4460,00 4460,00 

 ВСЬОГО без ПДВ: 

 

- - - 
148315,00 

 в тому числі ПДВ: - - - 29663,00 

 Всього з ПДВ:    177978,00 

Прописом:  сто сімдесят сім тисяч дев’ятсот сімдесят вісім грн 0 коп в тому числі ПДВ 

29663 грн 0 коп (двадцять дев’ять тисяча шістсот шістдесят три грн 0 коп) 

 

 

______________________ Генеральний директор ТОВ ВФ «Сервіс» Жукова Н.Л. 


