
     КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 

 
          Ми, (назва Учасника), 

1.Повне найменування Учасника:_________________________________ 
2.Адреса (юридична та фактична)_________________________________ 
3.Телефон/телефакс_____________________________________________, e-mail:_____________________________________ 
4.Керівництво (ПІБ)_____________________________________________ 
5.Код ЄДРПОУ_________________________________________________ 
6.Форма власності та юридичний статус організації, дата утворення, місце реєстрації, 
спеціалізація__________________________________________ 
7.Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедури 
закупівлі_____________________________________ 

 
Надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі на розробку на підтримку програмного 

забезпечення у  2019 році згідно вимог Умов конкурсу. 
Вивчивши Умови конкурсу, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на 

підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та 
Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції за наступними  цінами: 

 

№ 
п/

п 

Найменування послуги 

 

Одиниця 

виміру 

 

Ціна за одиницю, грн., 

без ПДВ/з ПДВ 

(вибрати потрібне) 

Примітка 

1. Підтримка програмного 

забезпечення    
  

2. Захист програмного 

забезпечення від загроз  
  

3. Внесення редагування в 

програмне забезпечення 
   

4. Виправлення програмних 

помилок 
   

5. Оновлення версій     

6. 

Розробка нових 

процедур, алгоритмів, 

форм і звітів, і їх 

реалізація в системі 

   

7. 
Навчання нових та 

існуючих користувачів 

роботі з системою 

   

8. 
Навчання адміністраторів 

системи і фахівців з 

налаштування 

   

9. 
Розробка 

користувальницьких 

інструкцій 

   

10. Консультації по гарячій 

телефонній лінії 
   

 
Послуги надаються (з ПДВ, без ПДВ – вибрати потрібне) 
1. До акцепту нашої пропозиції, Ваші умови конкурсу разом з нашою пропозицією (за 

умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша 



пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, 
передбачені Договором. 

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 60  днів з дати її 
розкриття. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-
який час до закінчення зазначеного терміну. 

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з 
умовами конкурсу, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з 
більш вигідними для Вас умовами. 

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося укласти договір  не пізніше 
ніж через 7 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до умов конкурсу та акцептованої 
пропозиції.  

5. Умови розрахунків: по факту  надання послуг.    
 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою. 

 


