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ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНА БУРИЛЬНА ТЕХНІКА»
82100, Львівська область, м.Дрогобич, вул.Тураша,20. Україна тел/факс.(03244)57009 , email:office@unidrilltech.com.ua ЄДРПОУ 40978147, індивідуальний податковий №409781413127

ТзОВ «Універсальна Бурильна Техніка»
проводить процедуру запит Оферт, у зв’язку з чим запрошує Вас подати свою
Оферту на виконання робіт:
1. Назва робіт: Виготовлення зубчатих вінців згідно креслень К 864-0413Б;
К 864-0414Б - в кількості по 1штуці.
2. Строк виконання робіт: II – Ш-й квартал 2021 року.
3. Умови оплати: 50% передоплати, решта 50% після поставки на завод через 30
днів.
4. Валюта платежу: Гривня
5. Зразок оферти: зазначені у додатку 1 до запиту до оферт
6. Кваліфікаційні відомості: зазначені у додатку 2 до запиту оферт
7. Критерій і методика оцінки: зазначені у додатку 3 до запиту оферт.
8. Технічне завдання: зазначені у додатку 4,1;4,2;4,3 до запиту оферт.
9. Основні умови договору: зазначені у додатку 5 до запиту оферт.
10. Згода повідомлення суб’єкта персональних даних на обробку та передачу
його персональних даних: зазначені у додатку 6 до запиту оферт.
11. Комплаєнс анкета : зазначені у додатку 7 до запиту оферт
12. Вимоги до формування ціни:
13. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати, пов'язані з придбанням товару,
обов'язкові податки і платежі, та розраховується відповідно до вимог щодо
розрахунку договірної ціни
13.1. Замовник залишає за собою право скоригувати кількість та обсяги
закуповуваних товарів в сторону збільшення, але не більше 15% від обсягу
закуповуваних робіт в грошовому еквіваленті за умови, що такі товари
технологічно пов’язані з закуповуваними та/або пропущені при складанні
технічного завдання (завдання на проєктування).
13.2. Замовник залишає за собою право провести додатковий запит щодо
поліпшення умов Оферти, шляхом проведення процедури «Переторжка».
Система забезпечує подачу Оферт під час переторжки по цінам, що не вищі
зазначених в первісній Оферті чи в попередній переторжці

14. Кваліфікаційні вимоги і умови підтвердження відповідності цим вимогам:
Наявність дозвільних документів (кваліфікаційних сертифікатів та ін.), які учасник
торгів повинен надати разом з Офертою, вимоги до досвіду виконання аналогічних
договорів, вимоги до кваліфікації персоналу, який буде залучатися до виконання робіт.
15.
Строк дії (дійсності) Оферти: зазначається учасником, та має бути не
меншим 45 кал. днів з дня подання Оферти.
16.
Оферту необхідно подати на фірмовому бланку підприємства з печаткою та
підписом керівника підприємства.
17.
Оферта направляється на електронну адресу mukola0312@gmil.com в строк
до 12:00 за Київським часом 16.03.2021р.
18.
Умови подання Оферт: Оферти, що надійшли після кінцевого строку подачі
Оферт та/ або без вищевказаних документів і не оформлені належним чином (не на
фірмовому бланку підприємства, без підпису і печатки), розглядатися не будуть.
ТзОВ «Універсальна Бурильна Техніка» залишає за собою право не приймати до
розгляду Оферти, які подані афілійованими та/або пов’язаними особами.
18.1. Замовник залишає за собою право звернутися письмово до учасника торгів:
- з пропозицією про виправлення виявлених арифметичних та/або методологічних
помилок.
18.2. Замовник залишає за собою право відхилити Оферту учасника у випадку не
надання ним відповіді та/або документів протягом 2 (двох) робочих днів з моменту
отримання учасником запиту.
18.3. Технічні вимоги на товар та додаткова інформація, яка не стосується цінової
пропозиції, може бути направлена на електронну адресу відповідальної особи за
проведення процедури (mukola0312@gmil.com) не пізніше 1 робочого дня після подачі
Оферт.
19. Контактні дані особи: відповідальної за проведення процедури і організаційних
питань : Нечипір Роман Іванович - заступник головного механіка. Тел.0674936255
20. Порядок обробки запитів учасників:
Учасник має право звернутись за роз’ясненням або подовженням строку подання
Оферти. До розгляду приймаються запити, спрямовані е-mail відповідальних осіб,
зазначених в п. 18.3 не пізніше ніж за 1 робочий день до закінчення строку подачі
Оферт, і оформлені в письмовому вигляді (на фірмовому бланку з підписом та
печаткою керівника підприємства). Про результати обробки отриманого в строк запиту
Учасник буде сповіщений за допомогою е-mail/Системи протягом одного 1 робочого
дня.

Запити, що надійшли пізніше зазначеного кінцевого строку або неналежно оформлені,
можуть бути залишені без відповіді.
21. Порядок укладення Договору:
Учасник торгів зобов’язаний підписати Договір у строк не пізніше 30 календарних
днів з моменту його отримання. Замовник залишає за собою право відмовитися від
запропонованої Оферти у випадку не укладення договоруу встановлений строк.
22. Додатки до Запиту Оферт:
Додаток 1 – «Форма «Оферта»
Додаток 2 - «Кваліфікаційні відомості»
Додаток 3 - «Критерії та методика оцінки Оферт»
Додаток 4 – Технічне завдання
Додаток 5 – Проєкт договору
Додаток 6 - «Згода повідомлення суб’єкта персональних даних на обробку та передачу
його персональних даних»
Додаток 7 -Анкета учасника
23. Умови, при яких Оферта учасника може бути відхилена:
23.1. Оферта не відповідає умовам, визначеними вимогами Запиту Оферт.
23.2. Учасник торгів не відповідає кваліфікаційним вимогам.
23.3. Учасник торгів не погоджується з виправленням виявлених арифметичних/
методологічних помилок.
23.4. Учасник торгів не надав документи за письмовим/електронним запитом
Замовника чи порушив строки їх подання.
23.5. Учасник не пройшов перевірку на благонадійність.

Генеральний директор

Вик:Нечипір Р.І.
Тел.:0674936255
mukola0312@gmil.com

Ченський О.А.

