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Додаток 4

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
Пропозиція учасника торгів повинна відповідати наступним вимогам щодо технічних,
якісних, кількісних характеристик предмета закупівлі:
Станція технічного обслуговування (СТО) учасника має знаходитись у м. Дніпро: м. Дніпро, вул.
Передова, буд. 671 (вказати фактичну адресу СТО)з метою оперативного надання послуг.
Обов’язкові вимоги:
Технічні можливості СТО повинні відповідати всім вимогам заводів-виробників автомобілів для
проведення якісного технічного обслуговування та ремонту автомобілів.
Наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих
потужностей.
Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Можливість
закріплення окремого співробітника за «Замовника» для поточних контактів.
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів буде проводитись по зверненню (за
заявками) замовника з оплатою у строк не менше, ніж ЗО (тридцять) банківських днів після
проведення ремонту на підставі наданого рахунку та підписаного акту виконаних робіт (надання
послуг).
Учасник повинен забезпечити першочергове обслуговування та ремонт автомобілів Замовника.
Наявність стенду для діагностики ходової, трансмісії, регулювання світла фар.
Комп'ютерна діагностика ДВС, ТНВД системи, запалювання, електрообладнання.
Ремонт, регулювання і діагностика паливної апаратури.
Наявність підйомника автотранспорту.
Наявність стенду длявідновленнятавимірюваннягеометрії кузова.
Наявність лінії діагностики амортизаторів автомобілів і діагностики гальмівних систем автомобілів.
Наявність безкоштовної на будь-який час охоронюваної стоянки для автомобілів.
Оцінювані Вимоги:
Можливість використання в роботі спеціалізованих програмних комплексів.
Можливість прийому автомобіля в вихідний і святковий день.
Перелік послуг, зазначених в цій тендерній документації, є орієнтовним (неповним) та,
у разі необхідності, може коригуватись без перевищення суми договору.
Передача автотранспортного засобу Замовника в ремонт третім особам не допускається.
При проведенні технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів
Замовника на СТО Виконавця, Виконавець зобов'язується допускати водіїв транспортних засобів та
представника Замовника в будь-який час.
Виконавець повинен забезпечити передачу Замовнику замінених запасних частин,
вузлів та агрегатів.
Виконавець повинен гарантувати зберігання автомобіля на період його перебування у
Виконавця.

