
 

                                                                                              Додаток 1.3 

                                                                                до рішення сесії 

                                                                                від 09 квітня 2021 року №VIII/7/34 
 

Цінова пропозиція 

 

Форма “Цінової пропозиції” подається у вигляді, наведеному нижче. 

Учасник не повинен відступати від даної форми. 

 

Повна назва Учасника  

Юридична адреса  

Фактична адреса  

Код ЄДРПОУ  

Банківські реквізити  

ПІБ керівника та/або 

уповноваженої особи Учасника 

 

Номер тел/факс, e-mail  
     
 Вивчивши дану документацію, на виконання зазначеного вище, ми, 

уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося 

виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій 

пропозиції:  

 

№ 

п/п 

Предмет закупівлі Од. 

вимір

у 

Кількість Ціна за 

одиниць 

(з ПДВ), 

грн. 

Сума 

загальна (з 

ПДВ), грн. 

Загальна вартість пропозиції, з ПДВ (грн.) якщо учасник не є 

платником ПДВ поруч з ціною має бути зазначено: «без ПДВ») 

 

в т.ч. ПДВ (грн.)  

      

 

1. У разі визнання нас переможцем закупівлі, ми візьмемо на себе 

зобов’язання виконати усі умови, передбачені Договором за ціною, що 

склалась за результатом електронного аукціону.  

2. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі 

пропозиції згідно з умовами документації закупівлі, а також розуміємо, що Ви 

не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас 

умовами. 

3. Якщо нас буде визнано переможцем закупівлі, ми зобов’язуємося 

підписати Договір про закупівлю із Замовником не пізніше ніж через 20 

(двадцять) днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про 

закупівлю відповідно до вимог документації та пропозиції з дати 

оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір 

укласти договір про закупівлю.  

4. Цим підписом  засвідчуємо свою безумовну згоду з усіма положеннями 

документації (у тому числі щодо відповідності їх чинному законодавству) та  



 
 

погоджуємося на виконання всіх умов та вимог, передбачених цією 

документацією. 

 

Уповноважена особа Учасника    ___________               

_________________ 

      (підпис)            (ініціали та прізвище) 

  М. П. (за наявності) 

 

Примітки: 

1. Учасники мають дотримуватися встановленої форми.  

2. У разі надання пропозицій Учасником – не платником ПДВ, або якщо 

предмет закупівлі не обкладається ПДВ, такі пропозиції надаються без 

врахування ПДВ та у графі «Загальна вартість пропозиції, з ПДВ (грн.)» 

зазначається ціна без ПДВ, про що Учасником робиться відповідна позначка. 

 

 

 
 

Секретар ради           Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 


