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Головi тендерного KoMtl,ery

комунальноi корпорачii
<КиiЪавтодор>>

На виконання вимогпро наявнiсть обладнання ,tа матерiально-технi.lноi бази
повiдомлясмо насryпне:
УЧасник, ПрАТ кНафтоавтоматика) мас залучену (партнерську) базу лля проведення
технiчних обслуговувань та гарантiйних peMoHTiB з вiдповiдними умовами /1ля гарантiйного
обслуговування та продажу ,технiки в м. Кисвi ( Сервiсний центр, cepBicHy базу -га iнше.)
Опис та мiсцезнаходження залученоi ма,герiально-технiчноi бази:

ТОВ (ABTOCEPBIC НА ВОЛИНСЬКIЙ). що знахо/Iиться за фактичною адресою:
м. КиТв, вул. Волинська,57, мас у свосму розпоряджсннi виробничi площi у розмiрi 500 м2, офiснi
площi у розмiрi lб м2, територiю для тимLIасового зберiгання транспортних засобiв Замовника, з
цiлодобовою охороною та вiдеоспостереженням,

СТО ТОВ KABTOCEPBIC НА ВОЛИНСЬКIЙ)

ма€] в

наявностi насryпне обладнання:

обладнання для перевiрки паливноТ системи;
обладнання для дiагностики та оLIищення форсунок;
обладнання для дiагностики i ремонту гальмiвних систем, ABS, ESP, ASR;

обладнання

для ремонту

та LIистки бензинових

та дизельних

паливних

сисl,ем;

обладнання для проведення капiтальних peMoHTiB двиl,унiв i г,оловок блокiв;
обладнання для проведення Iпино-мон,гаItних робiт;
прилад д.ltяl перевi рки еJIектрообладнан н яl l
комп'tотеРне, проr,рамне забезIlеtIеннЯ лля дiагнОстикИ несIIравнОстей автомобiлiв;
професiйний та спецiалiзований iHcTpyMеHT /IJlя ремонту та обс"гrуговування
транспортних засобiв замовника;
цех для проведення ремонту, облалнаного еJ]ек,гриLIними або гiлравлi.тними
пiдйомниками;
цех для ремонту агрегаr,iв з компJIектом обладнання;
дlльницю по ремонту електрообладнання;
рихтовочний пост;
привАтнЕ
зварювальний цех;
АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО
шино монтажна дiльниця;
складськi примiщення, в яких створено
пасних LIаст,ин:

лвi кран-балки;

_

шiсть оглядових ям;
одИнадцятЬпiдйомниКiв2-хстiйкових,електрогiдрав:riчних;
верстат шино монтажний;
пiдлоговий прес для зняття i установки зубчастих колiс,
унiверсальних
з'сднань, шlкiвiв, пiдшипникiв мат.очини, поршневих пzutьцiu, ri"rur"".
розпрямлення i з'сднання деталей з манометром;
балансувальний верстат для колiс;
мийка автомобiлiв;
стоянка для зберiгання 10 автомобiлiв;
цiлодобове фiзична охорона та вiдеоспостереження

обладнанНя дозволяС виконуваТи весЬ спектР
робiт'з дотриманням умов заводiввиробникiв автомобiлiв,
технiчнi можливостi Сто вiдповiдають вимогам заводiв-виробникiв
, що гарантус
проведення якiсного технiчног,о обслуговування та
транспортних
засобiв
ремонту
Замовника.

flJrя дgцуцаентального пiдтверл}кення сгliвробi,r,ниIl,гва з юридиLIною особою яка мас
таку базу ( тоВ KABTOCEPBIC нА воJIИНСЬI{IЙ) наласмо сканований
оригiнал
)
Щоговору.

Додаток: Сканований оригiнал loI,oBopy Jф Асв-20 42 про TexHi.lHe
обслуговуВання та гарантiйнИй ремонт (обслуг,сlвування) ав,гомобi.lriв, illo тtiдлягаrо,t.ь
ресстраuii в Сервiсних центрах мвС Украi'ни вiд 07 травня 2020 року на 4 (чотирьох) стр.
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