Зміни № 5 до Правил для учасників торгів
ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод»
на закупівлю «послуг з ремонту тягових трансформаторів»
м. Львів

28 березня 2016 року

1. Доповнити розділ 3 “Вимоги щодо оформлення та подання Конкурсної
пропозиції” п. 3.9. наступного змісту:
“3.9. Під час укладення договору (не пізніше дати його укладення), Учасник,
конкурсну пропозицію якого акцептовано, вносить забезпечення виконання
договору в розмірі 5% відсотків від загальної суми договору у вигляді завдатку
грошових коштів, що перераховується на наступний рахунок Замовника:
2600807845101 в Львівському регіональному відділенні ПАТ АБ “Експрес-Банк”,
МФО 322959.
Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після
виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом
результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними, у випадку
відміни торгів або відмови переможця від підписання договору, але не пізніше ніж
протягом трьох банківських днів з дня настання зазначених обставин”.
Завдаток не повертається Учаснику у випадках передбачених в Істотних умовах
договору.”
2. Доповнити розділ 4 “Загальні вимоги до учасників” п. 4.2.17. наступного
змісту:
“4.2.17. Гарантійний лист щодо погодження з забезпеченням виконання договору.”
3. Викласти Додаток № 1 “0Форма оформлення Конкурсної пропозиції у
редакції, що додається до даних змін.
Голова Комітету з конкурсних торгів

Олійник В. І.

Додаток № 1
в редакції від 28.03.2016р.

Форма оформлення Конкурсної пропозиції
Ми, _________________________________, надаємо свою пропозицію щодо участі у
(назва учасника)

торгах на закупівлю послуг з ремонту тягових трансформаторів вивчивши дані Правила та
Технічне завдання, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору
на встановлених умовах за наступними цінами:
Ціна за
Запропоно
Загальна
№
Вироб Одиниця
одиницю,
Назва продукції
вана
вартість, грн.
п/п
ник
виміру
грн. без
кількість
без ПДВ
ПДВ

ПДВ
УСЬОГО, грн. з ПДВ
(подається на кожний лот окремо)
Істотні умови договору:
1. Поставка трансформатора в ремонт та з ремонту здійснюється за рахунок учасника.
2. Термін ремонту 15 днів з моменту передачі в ремонт.
3. Умови оплати: протягом 60 календарних днів з моменту підписання Акту виконаних
робіт.
4. Гарантійний термін експлуатації трансформатора після ремонту — 2 роки з моменту
введення електровозу в експлуатацію.
5. При зміні обмотки брухт міді підлягає поверненню замовнику.
6. Відповідно до вимог Правил для учасників торгів, Сторони дійшли згоди про те,
Виконавець вносить забезпечення виконання Договору в розмірі 5% відсотків суми
договору в формі завдатку.
7. У разі невиконання або неналежного виконання Виконавцем умов Договору, що сталося з
його вини, а саме: повного або часткового ненадання послуг, порушення строків надання
послуг, незадовільної якості виконання послуг, що оформлене відповідною претензією з
боку Замовника, завдаток залишається у Замовника.
Ми згодні дотримуватись умов цієї Конкурсної пропозиції протягом одного року з дня
відкриття та під час укладання договору внести забезпечення виконання договору на умовах,
зазначених в даних Правилах. Наша Конкурсна пропозиція буде обов’язковою для нас і може
бути акцептована Замовником у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
З Правилами для учасників торгів ПрАТ «Львівський ЛРЗ» ознайомлені та згодні
дотримуватись їх умов.

Голова Комітету з конкурсних торгів

Олійник В. І.

