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Ми, ФОП Лінченко Едуард Олексійович надаємо цінову пропозицію щодо участі у закупівлі згідно з технічними та
іншими вимогами Замовника. Вивчивши запитд та вимоги технічної специфікації замовника, ми, уповноважені на
підписання Договору про закупівлю, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору про
закупівлю на загальну очікувану суму: Двадцять одна тисяча шістсот гривень нуль копійок у тому числі ПДВ Нуль
гривень нуль копійок 

№ Найменування предмету закупівлі Одиниця
виміру Кількість Ціна за одиницю,

грн
Всього,
грн

1 Турнік навісний для шведської стінки PlaySport, код:
GS00136 шт. 6 1100.00 6600.00

2 Петлі TRX Pro Pack 4, код: W40101 шт. 10 1500.00 15000.00
Всього разом: 21600.00

Сумма словами: Двадцять одна тисяча шістсот гривень нуль копійок
 
Якщо нас буде визначено переможцем перемов, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір із замовником у термін передбачений вимогами
покупця.
Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором з урахуванням ПДВ.
Ціни вказуються з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.
З істотними умовами, які будуть включені до договору про закупівлю ознайомлені та згодні.
У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі
умови, передбачені договором.
Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 30 календарних днів з дня визначення переможця цінових пропозицій.
Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в
цінової документації та зобов’язуємось дотримуватись умов цієї пропозиції в цілому.
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ДОВІДКА

Про відповідність товару, що є предметом закупівлі технічним, якісним та технічним характеристикам.

ФОП Лінченко Едуард Олексійович, повідомляє, що , що є предметом закупівлі та зазначені в пропозиції торгів учасника
відповідають всім вимогам технічного завдання та вимогам, щодо якості продукції згідно чинного законодавства
України. Запропонований товар має наступні характеристики: 

Зображення Характеристики

Найменування: Турнік навісний для шведської стінки PlaySport, код:
GS00136
Загальні данні: 
Опис: Навісний турнік для шведської стінки - зручна і практична річ, як в
спортивному залі, так і вдома. Кріпиться турнік на шведську стінку за допомогою
2х металевих гаків, що дозволяє переміщати його на будь-яку зручну висоту для
дітей, підлітків і дорослих. Що б забезпечити більший упор і стійкість зроблені
подовжені опорні стійки. З метою безпеки, по краях турніка стоять пластикові
закруглені заглушки. Бічні виноси дають можливість робити вправи, як вузьким
хватом, так і широким. Винос: 540 мм. Довжина між стійками: 600 мм. Конструкція
цільна виготовлена зі сталі, з нанесенням полімерно-порошкового покриття.

Найменування: Петлі TRX Pro Pack 4, код: W40101
Загальні данні: 
Опис: Нові петлі TRX PRO Pack 4 є самим універсальним TRX тренажером,
розробленим, щоб максимально підвищити ефективність Ваших тренувань. У
комплекті з TRX петлями йдуть спеціальні кріплення, за допомогою яких Ви
зможете займатися вдома (прикріпивши TRX до дверей за допомогою дверного
якоря) або на вулиці (прикріпивши TRX до дерева, стовпа або турніка). TRX петлі
практично не займають місця, вони з легкістю помістяться в будь-яку сумку або
рюкзак. Ви зможете брати TRX петлі з собою на відпочинок або у відрядження і
завжди залишатися в прекрасній формі. Нові петлі TRX PRO Pack 4 покоління
відрізняються великим розміром строп, які тепер мають м'яку оболонку для
захисту рук. Також петлі отримали додаткове «захисне» просочення:
протимікробне покриття Microban® для рукоятей і протиковзке покриття для
регульованих лямок для ніг. Тренажер TRX PRO Pack 4 оснащений страхувальною
петлею, що дозволяє петлям TPX не прослизати і виконувати вправи задіюючи
одну руку, ногу або, коли тренажер TRX знаходиться за спиною. Тренажер також
оснащений посиленим карабіном, що виключає можливість його розгинання. З цим
карабіном Ви точно будете впевнені у своїй безпеці. Карабін TRX розрахований на
навантаження до 250 кг, так само він стійкий до корозії. У комплекті тренажера
TRX PRO Pack 4 є ключ, для фіксації шестикутника карабіна. Це найнадійніший
карабін з усієї серії тренажерів TPX. У комплект TRX PRO Pack 4 входять: петлі
TRX™ з прогумованими ручками; мішечок для зберігання; кріплення на двері (Door
Anchor); шестигранник для замикання карабіна; браслет TRX™; табличка на двері;
DVD відео з комплексом вправ на все тіло; подовжувач Xtender; посібник з
використання.

 
1. Гарантійний термін обладнання не менше 12 місяців, при умовах дотримання умов і правил експлуатації а також інтенсивності використання.
2. Запропоноване обладнання є новими (тобто такими, що не експлуатувалося).
3. Якість товару відповыдає встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним
умовам) ДСТУ та підтверджуеться сертифікатами відповідності, або сертифікатами якості виробника, або іншими документами, передбаченими чинним
законодавством (завірені належним чином копії надаються на кожну окрему партію товару при доставці) у випадку якщо товари підлягають обов'язковій
сертифікації або інших підтверджень якості.
4. Товар буде передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.
5. При постачанні товару Продавець надає інструкцію з експлуатації, передбачений заводом виробником, а також гарантійний талон на товар.
 

 

 

підприємець Лінченко Едуард Олексійович
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Number: 26229
ДОВІДКА

щодо наявності та обов’язковості проведення санітарно-епідеміологічної експертизи, про не надання копій
чинних документів, які підтверджують відповідність товару, який закуповується та про не надання копій

чинних документів, ліцензій на провадження відповідної діяльності

Повідомляємо Вам інформацію, щодо товарів запропонованих нашим підприємством в цінової пропозиції на за
номером , а саме:
 
Турнік навісний для шведської стінки PlaySport, код: GS00136
Петлі TRX Pro Pack 4, код: W40101

Доводимо до Вашого відома, що у відповідності до переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні,
затвердженому Наказом Держспоживстандарту України від 01.02.2005 №28 вищеозначені товари не підлягають
обов’язковій державній сертифікації. В зв’язку з цим не можемо надати сертифікати на дану продукцію, так як це
суперечить нормам діючого законодавства України і такий документ не передбачено по суті.
 
Відносно санітарних висновків на вищевказану продукцію, повідомляємо, що на виконання вимог Закону України «Про
ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі», пункту 8 Плану першочергових заходів щодо
виконання зобов’язань України в рамках членства у СОТ, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17.12.2008 р. №1570-р, на підставі оцінки ризику щодо безпеки для здоров’я людей окремих об’єктів
зовнішньоекономічної діяльності та, керуючись статтею 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідеміологічного благополуччя населення», постановою №25 Міністерства охорони здоров’я від 26.12.2016 «Про
оптимізацію державного санітарно-епідеміологічного нагляду щодо об’єктів зовнішньоекономічної діяльності за кодами
УКТЗЕД» був затверджений перелік об’єктів зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТЗЕД, що не потребують
проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Повідомляємо вам, що дані товари входять в
вищеозначений перелік, тобто не потребують проведення санітарно-епідеміологічної експертизи.
 
У відповідності до переліку певних видів діяльності та продукції, які підлягають обов'язковому ліцензуванню на
території України діяльність НазваниеНК при виконанні обов'язків по відвантаженню даної продукції - не належить, і не є
обов'язковою для ліцензування. В зв'зку з цим не можемо надати копії чинних документів, така як вони не
передбачених законодавством України.
 
 
 

 

 

підприємець Лінченко Едуард Олексійович
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ДОВІДКА
про виконання аналогічних договорів

 
 

ФОП Лінченко Едуард Олексійович повідомляє Вам, що наше підприємство бере активну участь в державних закупівлях
на товари для спорту та активного відпочинку, та за період 2016-2018 років брала участь в більш ніж 300 закупівлях, в
75 з яких здобуло перемогу. Інформація про дані закупівлі знаходиться у відкритому доступі на ресурсі державних
закупівель PROZORRO і може бути переглянуто Вами у будь який час. Також у системі PROZORRO присутні
завантажені сканкопіі усіх договорів та можно передивитись статус позитивного їх виконання. Повідомляємо Вам також
що у системі PROZORRO є усі контакти наших покупців з номерами телефонів та адресами. Будь-який потенційний
покупець може в будь-який час вибрати будь-якого контрагента якому ми здійснювали закупівлю і звернутися до нього
за коментарями і рекомендаціями щодо роботи з нашим підприємством. Цей спосіб набагато ефективне ніж надання
нами вузьких, даних про успішних закупівлі з вибірковою думкою окремих осіб. Наша діяльність прозора і доступна до
аналізу.

Наше підприємство займається продажем виключно спортивного інвентарю, що є профільним в поточній закупівлі.

Якщо у покупця всетаки з'являться питання щодо надання даних щодо виконання аналогічних договорів - ми
судовольствием надамо всі необхідні дані на першу вимогу.
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ЛИСТ-ЗГОДА
на обробку персональних даних

 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Я Лінченко Едуард Олексійович даю згоду на обробку,
використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі»,
а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код,
електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена
законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у закупівлі за номером , цивільно-правових
та господарських відносин.
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ЛИСТ-ГАРАНТІЯ

Про відсутність підстав для відмови замовником учаснику в участі у процедурі закупівлі за номером відповідно до
статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»

 

ФОП Лінченко Едуард Олексійович (далі – учасник), підтверджує, що замовник не має жодної з підстав для відмови нам
в участі у процедурі закупівлі, передбачених частинами першою та другою статті 17 Закону України "Про публічні
закупівлі", а саме:
1. ФОП Лінченко Едуард Олексійович не пропонує, не дає або не погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій
посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу,
цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або
застосування замовником певної процедури закупівлі.
2. службові (посадові) особи ФОП Лінченко Едуард Олексійович, яких уповноважено учасником представляти його
інтереси під час проведення процедури закупівлі, а саме: має право підпису цінової документації - Лінченко Едуард
Олексійович, має право підпису договору - Лінченко Едуард Олексійович, не було притягнуто згідно із законом до
відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.
3. ФОП Лінченко Едуард Олексійович та іх службові та посадові особи, яке є учасником, не було притягнуте згідно із
законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.
4. ФОП Лінченко Едуард Олексійович та іх службові та посадові особи протягом останніх трьох років не притягувався
до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України
«Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення
результатів торгів (тендерів).
5. ФОП Лінченко Едуард Олексійович та іх службові та посадові особи, яке є учасником, не було засуджена за злочин,
учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.
6. Службові (посадові) особи ФОП Лінченко Едуард Олексійович, яких уповноважено учасником представляти його
інтереси під час проведення процедури закупівлі, а саме: має право підпису документів, що стосуються тендерної
документації - Лінченко Едуард Олексійович, має право підпису договору - Лінченко Едуард Олексійович, не було
засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому
законом порядку.
7. ФОП Лінченко Едуард Олексійович не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом
(членами) тендерного комітету замовника.
8. ФОП Лінченко Едуард Олексійович не визнано у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього
відкрита ліквідаційна процедура.
9. у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня
інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
10. ФОП Лінченко Едуард Олексійович не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)
11. ФОП Лінченко Едуард Олексійович, гарантує що технічні, якісні характеристики товару пропонованих по даної
закупівлі передбачають застосування заходів із захисту довкілля
 
 
 
 

 

 

підприємець Лінченко Едуард Олексійович



 

ФОП Лінченко Едуард Олексійович
Р/р 26009052704808, у банку Філія РЦ ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 320649
юр. адреса: 08200, Київська область, місто Ірпінь, вулиця Натана Рибака, будинок
25-Г, квартира 18
код за ЄДРПОУ 3261701552, ІПН 3261701552

 

 
 
 
 
 

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПІДПРИЄМСТВА
 

ФОП Лінченко Едуард Олексійович повідомляє Вам актуальні данні нашого підприємства для участі у закупівлі на за
номером 

Назва: ФОП Лінченко Едуард Олексійович
Розрахунковий рахунок: 26009052704808
Банк: Філія РЦ ПАТ КБ "Приватбанк"
МФО: 320649
юридична адреса: 08200, Київська область, місто Ірпінь, вулиця Натана Рибака, будинок 25-Г, квартира 18
ЄДРПОУ: 3261701552
ІПН: 3261701552
Система оподаткування: є платником єдиного податку
Телефон: +380500100095
Email: market@prodavaka.com
Відповідальна особа: Лінченко Едуард Олексійович
Діючий на підставі: витягу з ЄДР за номером 23570000000012335 від 25.06.2018
 
 
 
 
 
 
 

 

 

підприємець Лінченко Едуард Олексійович



Видаткова накладна № 26229 від ___.___.______ р.
 
Постачальник ФОП Лінченко Едуард Олексійович

р/р 26009052704808, Банк Філія РЦ ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 320649
Юр. адреса: 08200, Київська область, місто Ірпінь, вулиця Натана Рибака, будинок 25-Г, квартира 18
код за ЄДРПОУ 3261701552, ІПН 3261701552, тел: +380500100095
 

Одержувач:
Юр. адреса: 
код за ЄДРПОУ
 

Платник: Той же
 

Місто складання: м. Київ
 
№ Найменування товару Кіл-ть од. вим. Ціна Сума
1 Турнік навісний для шведської стінки PlaySport, код: GS00136 6 шт.  1100.00 6600.00
2 Петлі TRX Pro Pack 4, код: W40101 10 шт.  1500.00 15000.00

Разом:  21600.00
У тому числі ПДВ: 0.00

Всього найменувань: 2 (Два), на суму 21600.00 (Двадцять одна тисяча шістсот гривень нуль копійок) у т.ч. ПДВ: 0.00
(Нуль гривень нуль копійок)
 

 

Відвантажив(ла): Лінченко Едуард Олексійович  Отримав(ла):
За довіреністю

 
№            від 



Рахунок-фактура № 26229 від ___.___.______ р.
 
Постачальник ФОП Лінченко Едуард Олексійович

р/р 26009052704808, Банк Філія РЦ ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 320649
Юр. адреса: 08200, Київська область, місто Ірпінь, вулиця Натана Рибака, будинок 25-Г, квартира 18
код за ЄДРПОУ 3261701552, ІПН 3261701552, тел: +380500100095
 

Покупець:
 
№ Найменування товару Кіл-ть од. вим. Ціна Сума
1 Турнік навісний для шведської стінки PlaySport, код: GS00136 6 шт. 1100.00 6600.00
2 Петлі TRX Pro Pack 4, код: W40101 10 шт. 1500.00 15000.00

Разом:  21600.00
У тому числі ПДВ: 0.00

Всього найменувань: 2 (Два), на суму 21600.00 (Двадцять одна тисяча шістсот гривень нуль копійок) у т.ч. ПДВ: 0.00
(Нуль гривень нуль копійок)
 
Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Рахунок дійсний до сплати в продовж 2-х банківських днів. В разі
несвоєчасної сплати, продавець має право змінювати ціну на товар та не гарантує його наявність на складі.
 
 

  Виписав(ла): Лінченко Едуард Олексійович


