Керівнику підприємства
Запит на комерційну пропозицію № 01122011
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМПЕЛ ГРІФФІН ГРУП" оголошує
закупівлю послуг «Транспортно – експедиційні послуги». До участі у закупівлі
запрошуються фізичні та юридичні особи. Комерційна пропозиція може бути подана
організаціями на електронну адресу griffin@griffin.ua
Комерційну пропозицію просимо Вас надати до 15:00 15.12.2011 року за Київським часом.
Після вказаної дати комерційні пропозиції розглядатися не будуть.
Дата постачання з 02.01.2012 по 31.12.12 (з можливістю продовження)

Загальна інформація по тендеру:
№

Найменування ТМЦ

1

Транспортно – експедиційні
послуги (організація роботи
автопарку та послуг з перевезення
вантажів)

ДСТ

ОВ

посл.

Кіл-ть

1

Примiтка

Згідно
технічного
завдання

У комерційній пропозиції просимо вказати ціну (за одиницю, без ПДВ), термін і умови
поставки, умови оплати і гарантійний термін.
Для отримання технічного завдання звертайтеся, будь-ласка, з запитом на електронну
адресу griffin@griffin.ua
Кваліфікаційні критерії Постачальника:
1. Діяльність на ринку не менше року.
2. Відсутність кримінальних або виконавчих проваджень по відношенню до Постачальника або
його співзасновників.
3. Наявність необхідного виду діяльності в реєстраційних документах.
4. Відсутність податкового боргу перед бюджетом з податків, зборів та обов’язкових платежів.
5. Позитивний фінансовий баланс підприємства за останній звітній період.
6. Наявність кваліфікаційного персоналу.
При визначенні переможця тендера будуть враховуватися всі критерії, а саме:
- Ціна;
- Умови та термін робіт;
- Умови оплати;
- Наявність необхідних документів.

УВАГА!!!Комерційна пропозиція може бути відхилена якщо:
1. Постачальник не відповідає кваліфікаційним критеріям.
2. Умови, термін поставки та оплати не відповідає вимогам зазначеним у запиті на комерційну
пропозицію.
3. Постачальник не відповідає на телефонні дзвінки та електронні листи вказані у тендері
протягом 2-х днів після звернення працівників Замовника.
4. Постачальник відмовляється надати документи що підтверджують походження та якість ТМЦ,
або документи надані Постачальником мають ознаки фіктивності.
5. Постачальник відмовляється укладати договір згідно зразка Замовника, або не надав
оригінал договора на протязі 3-х днів після підтвердження своєї комерційної пропозиції.
6. Невиконання інших умов закупівлі. Організатор торгів залишає за собою право після
завершення процедури аукціону запитувати додаткові документи для уточнення технічних
характеристик.

