
Додаток 1. До тендерного запрошення від 20.06.2020 року на постачання харчових наборів згідно проекту «Реагування на надзвичайну ситуацію в окремих 
регіонах України, пов’язане зі спалахом COVID-19» 
 
(Заповнюється учасником тендера) 
Перелік найменувань закупівлі  (склад продуктового набору): 

Description 
Кількість у 

наборі 
Вага 

Ціна за одиницю, 
грн 

Вартість загалом, грн 

Пшеничне борошно, 2кг 1 1,00   

Олія соняшникова, 1 л 2 1,50   

Курка у власному соку, 525г 2 1,05   

Сардини натуральні, 230гр 2 0,46   

Квасоля, 400г 2 0,80   

Пшенична крупа, 0,8 кг. 1 0,80   

Гречана крупа, 1кг 2 2,00   

Рисова крупа, 1кг 2 2,00   

Цукор, 1 кг  2 2,00   

Макаронні вироби, 1 кг 2 1,00   

Чорний чай, 90г 1 0,09   

Згущене молоко, 8,5% жиру, 370г 1 0,37   

Сіль, 1кг 1 1,00   
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Одночасно засвідчуємо, що компанія: 

• Ознайомлена зі змістом цінової пропозиції; 

• Вся інформація, розміщена у відповіді, є актуальною і правдивою; 

• Володіємо досвідом виконання завдань такого типу та необхідним потенціалом для надання вказаних послуг; 

• Компанія не є банкрутом і не ліквідовується, не має справи у судовому впровадженні, не укладала угоди з кредитами, не призупиняла діяльність, не є учасником 
процесів з даних питань, не знаходиться в будь якій аналогічній ситуації, що випливає із подібної процедури відповідно до національних правил чи законодавства; 

• Не була засуджений за вчинення злочину щодо професійної поведінки; 

• Не винна у серйозному порушенні; 

• Виконує зобов’язання, що стосується сплати внесків на соціальне забезпечення або сплати податків відповідно до законодавства України; 

• Не було предметом судового рішення , що набуло законної сили у сфері шахрайства, корупції, участі у злочинних організаціях або в будь-якій іншій незаконній 
діяльності, що є неприйнятною фінансовим інтересам Європейського співтовариства; 

• На даний час не підлягає адміністративному покаранню; 

• Одночасно повідомляємо, що не існує обставин конфлікту інтересів між замовником і нами, а саме, відсутні родинні, емоційні зв’язки, спільні політичні, економічні чи 
інші види інтересу; 

 
ПІБ, посада, підпис, печатка 


