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ГаранmiйнайЛuсm
Mu, ТоВ НВП (ФIЛIСIт-дIдгностИКД> - вuробнuк наборiв dля бiохLцii в YKpai|Hi
2аранmуецо поспавку mовару у кiлькосmi, зi сtпрокамu прudаmносmi не l|e|ll,|e Hilc 80%
Bid заzа),lьно2о mермiну прudаmносmi па в mep,lliHu, вuзначенi mенdерною
dокуменmацiею Замовнuка mорziв mа пропозuцiсю Учоснuка mореiв незапеэtсно Bid
сво ечас

н

ос m

i

ф iHaH суванн я.

Увесь запропонованuй mовар ТОВ НВП "Фiлiсim-,[|iаzносmuка" зарессmрованuй на
rперumорii' YKpaiHu mа мае свidоцmва про !ерэrcавну рессmрацiю.
Mu zаранmуемо, лцо посmавка mовару, а mако)* послу?ч з пересtLцкч dокуменmiв
бчdе зdiйснюваmuсь за рахунок посmачацьнllка. Товар буdе переdаваmuся в
упаковцi, яка
вidповidас харакmеру mоваw, забезпечус цLпiснiсmь mовару, збереuсення йоzо якосmi пir)

чOс mранспорmування зzidно

з

правlLца|ич перевезення вidповidноi' Kamezopil, Прч
наявносmi браку упаковкu, поруuлення цiлiсносrпi mоварiв провоdumься заuiна якiснuм
mовар()м проmя2ом mрьох dHiB.
Сmрок посmавкч лповару: do 30 квimня 20l

9

року.

Мiсце посmавкu повару: 23300, Вiннuцька обл., Тuврiвськuй р-н, с,мm TuBpiB,

Шевченка, 2а

вул.

ТоВ НВП кФIЛIСIТ-,ЩИГНоСТИru> ?аранmу€, ulо ко'сна парmiя mовару, пid час
посmавкu, буdе супровоdэtсуваmuсь dокуменmамu, u\o пidmверdэtсуюmь tx якiсmь

(серmuфiкаmu якосmi, рессmрацiйнi свidоцmва, dеtспарацii' BidnoBidHocmi)
iз зазначенttяtl
daHtlx, tцо вllлла?аюmься чuннчl l законоdавсmвом Укра|нu, а пако)lс прч посmачаннi

mовару буdуmь в наявноспi iнсmрукцi| на вuкорuсmання do коэtсноi' оduнuцi mовару
Bu K,l аdе н i yKpai:H с ькою мовою.
Mu zapaHmyeMo, lцо якiснi mа кiлькiснi харакmерuсmuкu,
форма вuпуску, t)озування
mовару, якuй преdсmовляелпься do учасmi
повidас mшм, 1цо заяв_,lенi в
у mор?ах,
спецuфiкацii' mа mехнiчнолtlу завdаннi, do
YKpa|Hu, ТУ mа iнсmрукцii' iз
засmосування

ни
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