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«Автосервісгрупп»
49000, Україна, м Дніпро, аул. Передова, 671, тел. (056) 120-20-48, факс (056) 720-20-48,
р/р 26002491251 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805

Інформація про Учасника.

1. Повне та скорочене найменування Учасника:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Автосервісгрупп»;
ТОВ «Автосервісгрупп».
2. Юридична адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Передова, 671
Свідоцтво платника ПДВ № 100329712
ІПН 373764004618
Код ЄДРПОУ 37376400
р/р 26002491251
UA293 808050000000026002491251 у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
МФО 380805
Поштова адреса 49000, м. Дніпро,
вул. Передова, 671
3. Телефон (056) 720-20-48
4. Керівництво:
Мотрой Леонід Іванович, директор;
Шабанов Василь Миколайович, заступник директора;
Хром Євген Миколайович, майстер-приймальник;
Бабаян Михайло Георгійович, майстер-приймальник.
Контактна особа: Зіненко Валерій Петрович, менеджер з питань регіонального розвитку,
тел. (067) 622-71-77.
5. Юридичний статус: платник податку на прибуток на загальних умовах.
Організаційно - правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю.
Дата утворення: 01.12.2010 року.
Код ЄДРПОУ: 37376400
Спеціалізація:
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів.
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів.
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.
6. Довідка про діяльність Учасника.
Діагностика, ремонт, технічне обслуговування для всіх марок і модней'
Йвз^лежно
того, сучасний чи це автомобіль, комерційний транспорт, фургон або автомобіль вітчизняногс
виробництва.
Основні види робіт:

шостісгрїшу

ІЬ

\\— ш Ш ^ Г Т Т / Ш / /

- Загальні механічні роботи,
-Технічне обслуговування автомобілів,
- Діагностика та ремонт електронних блоків управління автомобіля, систем комфорту і безпеки,
- Діагностика та ремонт систем запалювання,
- Ремонт і регулювання гальмівної системи,
- Діагностика та повузлова заміна компонентів систем бензинового і дизельного вприскування,
- Балансування, шиномонтажні роботи,
- Обслуговування кондиціонерів,
- Кузовні роботи, фарбування автомобіля,
- Зварювальні роботи.
7. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедури
закупівлі директор ТОВ «Автосервісгрупп» Мотрой Леонід Іванович.
Територія підприємства 1,036 Га, у тому числі капітальних будинків, та споруд
2142 м. кв. - офісні приміщення, майстерні для технічного обслуговування, слюсарного та
кузовного ремонту автомобілів, складські та допоміжні приміщення. На підприємстві працюють
15 працівників, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт з технічного
обслуговування та відновлювального ремонту автомобілів. В наявності обладнання., та
матеріально-технічна база для виконання ТО, та ремонту легкового автотранспорту.
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Мотрой Л. І.

