Шановні Учасники!
Комітетом з конкурсних торгів Державного підприємства «СЕТАМ» 25.08.2016 року відповідно до ст. 23 ЗУ «Про здійснення державних
закупівель» було прийнято рішення внести зміни у документацію конкурсних
торгів на закупівлю – код 26.20.1 (30232000-4) - машини обчислювальні,
частини та приладдя до них (ДК 016-2010 Код (26.20.1) Машини
обчислювальні, частини та приладдя до них (ДК 021:2015 код CPV-30232000-4периферійне обладнання (багатофункціональні пристрої та принтер - ксерокс
мережевий) ) - Багатофункціональні пристрої -26 одиниць.; Принтер струйний
кольоровий- 1 одиниця (далі-документація), оголошення на закупівлю яких
було оприлюднено на Веб-порталі уповноваженого органу з питань державних
закупівель за №149137, ВДЗ №138(22.07.2016) від 22.07.2016 року, а саме:
1.Додаток № 2 (ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ)
документації виключити та викласти в такій редакції:
- «ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
(подається Учасником на фірмовому бланку)
«Пропозиція № _______ від ____ 2016 року»
Ми, (назва Учасника), надаємо свою конкурсну пропозицію щодо участі
у процедурі відкритих торгів на закупівлю - ДК 016-2010 Код (26.20.1)
Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (ДК 021:2015 код CPV30232000-4-периферійне обладнання (багатофункціональні пристрої
та
принтер - ксерокс мережевий) відповідно до вимог, що запропоновані
Замовником – Державним підприємством «СЕТАМ».
Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги до
предмету закупівлі, ми, що уповноважені Учасником на підписання пропозиції
конкурсних торгів, договору про закупівлю, маємо можливість та згодні
виконати вимоги Замовника та Договору про закупівлю на таких умовах:
Повне найменування Учасника _____________________________________
Адреса (юридична та фактична)______________________________________
Телефон/факс _____________________________________________________
Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) ______________________________
Код ЄДРПОУ _____________________________________________________
Форма власності та юридичний статус учасника; назва та адреса головного
підприємства учасника, дата утворення, місце реєстрації; спеціалізація____
7. Банківські реквізити ________________________________________________
8. Коротка довідка про діяльність ______________________________________
9. Ціна за кожну одиницю товару пропозиції конкурсних торгів (загальна ціна
договору закупівлі) надається у формі таблиці:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Найменування та опис товару
№
з
/
п
1 Багатофункціональний пристрій Konika
Minolta Bizhub 454e, або аналог:

Одиниця
Виміру

Одиниць

Кількіс Ціна за
ть
одиниц
югрн. з
ПДВ
1

-швидкість друку не менше 45 сторінок на
хв.
-Формат від А6 до SRA3
-Не менше 2 GB DDR
-Не менше 250 GB HDD
-Gigabit Ethernet
-DualScan
-Автоподавач документів
-Ресурс не менше 60000 сторінок А4 на
місяць
-Дуплекс
2 Багатофункціональний пристрій Konika
Minolta Bizhub 3320, або аналог:
-Ресурс не менше 3600 сторінок А4 на
місяць
-Gigabit Ethernet
-DualScan
-Автоподавач документів
-Формат від А6 до A4
-швидкість друку не менше 33 сторінок на
хв.
-Дуплекс
3 Принтер струйний кольоровий:
-Розподільча здатність друку 5760х1440
-Швидкість кольорового друку не менше
15 сторінок на хв.
-Ethernet
-СНПЧ в комплекті

Одиниць

25

Одиниць.

1

Загальна ціна (сума) пропозиції становить – ________грн. з ПДВ:
Ціна пропозиції конкурсних торгів є сумою загальної вартості товарів із
врахуванням суми податків, зборів, платежів, технічних витрат, а також усіх
інших витрат, що ми можемо понести під час виконання своїх зобов’язань за
Договором про закупівлю.
10.Умови оплати: Замовник оплачує Постачальникові вартість товару,
вказану у відповідному рахунку Постачальника, протягом 15 (п’ятнадцяти)
банківських днів з моменту фактичного виконання Постачальником своїх
зобов’язань, але не раніше отримання оригіналу рахунка та податкової
накладної від Постачальника.
11. Ми погоджуємося дотримуватися цієї пропозиції протягом 90
календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Наша
пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будьякий час до закінчення зазначеного терміну.
12. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи усі
пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних
торгів та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої

пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
13. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося
погодитися з основними умовами Договору у запропонованій Вами редакції
(Додаток 4 до Документації конкурсних торгів) та підписати Договір не
раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення повідомлення про акцепт
пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту
пропозиції.
14. Ми погоджуємося, що у випадку акцепту нашої пропозиції конкурсних
торгів та укладання договору про закупівлю послуг, Ви маєте право зменшити
обсяги закупівлі зокрема, з урахуванням фактичного обсягу видатків
Замовника.
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника,
завірені печаткою».
Дата подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів перенесено на
08.09.2016 року, час залишився незмінним.

Голова комітету з конкурсних торгів
заступник генерального
директора з юридичних питань
ДП «СЕТАМ»

Стріховський В.А.
Тел.(044) 331-17-81

Писанчин М.М.

