ФОП Печений Володимир Борисович
ПРЕСТИЖ

р/р 26008169145 в банке «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 ПІН 2959011296
Кіровоградська обл., м. Світловодськ вул. Січових Стрільців буд.ІОО/А кв.4
тел. 05236 22 77 4

КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ
Кваліфікаційні критерії та перелік документів,
що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям
Кваліфікаційний критерій
Перелік документів, що підтверджують інформацію
відповідно до статті 16 Закону
про відповідність учасників таким критеріям
України "Про публічні закупівлі"
Виробництво оснащене сучасним обладнанням для
обробки металів та деревини, зварювальних,
фарбувальних та інших робіт технологічного циклу, та
має слідуюче власне обладнання: верстат свердлильний 5 шт., зварювальний напівавтомат -4 шт., фарбувально1. Наявність обладнання та
сушильна лінія - 1 шт., пневмоінструмент
матеріально-технічної бази
штифтозабивний - 3 шт., швейна машина - 5 шт., верстат
стрічковідрізний - 2 шт., верстат деревообробний - 1 шт.,
горизонтально-гибочний верстат - 2 шт.,
пневмоінструменти і т.д.
2. Наявність документально
Таблиця 1.
підтвердженого досвіду виконання
аналогічного договору
Печений Володимир Борисович - власник ІПН
2959011296, стаж роботи 17 років, Кухарь Ігорь
Федорович - менеджер (управитель в оптовій торгівлі) 3. Наявність працівників відповідної
ІПН 2653203492, стаж роботи 18 років, Брюховець Роман
кваліфікації
Ігорович - майстер виробничої дільниці, ІПН 2838401336,
стаж роботи - 5 років, Марченко Людмила Віталіївна бухгалтер, ІПН 2654103527 стаж роботи 18 років.
Таблиця 1.
Адреса та
Термін виконання
Предмет договору
Назва контрагента
№
контактні
договору
з/п
телефони
контрагента
Договір виконано у 04053, м.Київ, вул.
Український науково-дослідний Стільці офісні
1.
Кудрявська, 26/28
встановлений
інститут природних газів
строк,продукція
(УкрНДІгаз) ЄДРПОУ
поставлена якісною
00158764
Договір виконано у 03179, м.Київ, пр.
Стільці та крісла
Український державний центр
2.
Перемоги, 15-й км
встановлений
радіочастот ЄДРПОУ 01181765 офісні
строк,продукція
поставлена якісною
Договір виконано у 87510, Донецька
3. ДП «Маріупольський морський Стільці та крісла
встановлений
обл.,
офісні
торговельний порт» ЄДРПОУ
м.Маріуполь,
строк,продукція
01125755
поставлена якісною проспект
і м ♦/
Адмірала Луніна,
буд. 99
Т & ґП
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