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ДОВІДКА
про наявність обладнання та матеріально-технічної бази
Повідомляємо, що ТОВ «ПРОТЕХ-ІТ-УКРАЇНА» має в наявності все необхідне
обладнання та матеріально технічну базу для поставки необхідного устаткування, а саме:
складські приміщення, офісні та сервісні приміщення, обладнання для проведення
належного сервісу предмета закупівлі, інформаційну та логістичну структуру, а також
транспорт для виконання постачання необхідного вантажу згідно умов договору.
ТОВ «ПРОТЕХ-ІТ-УКРАЇНА» має договір оренди нежитлового приміщення з ТОВ
«НІКІНВЕСТ2017» загальною площею 144 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Миколаїв,
вул. Мала Морська, 108/5. Розташування складських приміщень забезпечує максимальне
використання площі і місткості складу, виключення зустрічних і перехресних потоків товарів
при їх переміщенні; полегшення і пришвидшення пошуку необхідних матеріалів;
дотримання правильного товарного сусідства і принципів матеріальної відповідальності;
можливість застосування засобів механізації й автоматизації.
Складські приміщення обладнані:
Етажерками JUMBO-RACK-5-ть полиць ДСП 21;
Стелажами металевими з полицями із ДСП,1800*940*410 мм 22
зручна та витривала, якісна конструкція стелажів та етажерок дозволяє використовувати їх
практично для будь-якого виду товарів: від паперових матеріалів до техніки різних габаритів.
ТОВ «ПРОТЕХ-ІТ-УКРАЇНА» має договір суборенди офісного приміщення з ТОВ
«Роксолана-ЮБМ» загальною площею 50 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Миколаїв,
вул. Декабристів, 23-В.
У офісних та складських приміщеннях зроблено ремонт, повністю оновлено інженерні
мережі, встановлено вентиляцію та кондиціювання, водопостачання, обладнано телефонним
та Інтернет зв’язком. Будівля забезпечена пожежно-охоронною сигналізацією, системою
відеонагляду, цілодобовою охороною.
Товариство має працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та
досвід для виконання умов договору про закупівлю, і які беруть участь у виконанні умов
договору про закупівлю/
Для здійснення належного сервісу предмета закупівлі у м. Миколаєві, підписаний
договір з ФОП Царалунга А.О. на сервісне обслуговування та гарантійні ремонти. ФОП
Царалунга А.О. має необхідні сервісні приміщення, обладнання, працівників відповідної
кваліфікації, необхідні договірні відносини між головними і авторизованими сервісними
центрами для виконання договірних умов ТОВ «ПРОТЕХ-ІТ-УКРАЇНА».
Для постачання необхідного вантажу в місця призначення Замовника є договір про
надання транспортно-експедиторських послуг з ТОВ «Нова Пошта».
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ТОВ «Нова Пошта» проводиться розробка маршруту, експедиція, оформлення
страховки і супровідної документації. Таким чином, пропоновані ними транспортні послуги
вирішують всі проблеми, котрі можуть виникнути при реалізації вантажних перевезень по
Україні.
Скановані оригінали або завірені копії вищевказаних договорів за запитом можемо
надати Замовнику електронною поштою.

№
з/п

Назва, тип машини, механізму,
устаткування, обладнання

Рік випуску,
площа

Технічний стан,
кількість

Власне або
орендується

1

Виробничо-складське приміщення

144 м.кв.

відмінний

1

орендується

2

Офісне приміщення

50 кв.м.

відмінний

1

орендується

3

Етажерки JUMBO-RACK

2018 р.

відмінний

5

власне

4

Машина електронно-обчислювальна
персональна

2018 р.

відмінний

6

власне

5

Телефони мобільні

2018 р.

відмінний

3

власне

6

Технічний інструмент

2018 р.

відмінний

23

власне

7

Багатофункціональний пристрій

2018 р.

відмінний

2

власне

8

Стіл (офісний)

2018 р.

відмінний

6

власне

9

Стілець (офісний)

2018 р.

відмінний

6

власне

10

Транспорт

договір з ТОВ «Нова пошта»

орендується

ТОВ «ПРОТЕХ-ІТ-УКРАЇНА»
Директор О.П. Мозговий____________

25.04.2019 р.
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