Технічне завдання.
1.       Перелік, найменувань та об'єм товарів/ робіт/ послуг, визначених Предметом закупівлі:

№

Найменування

Характеристики

один.
вимір.

ціна без ПДВ

ціна з
ПДВ

Послуги

1

Ремонтні роботи меблів

2

Ремонтні роботи рекламної продукції

3

Ремонтні роботи металевої шафи

4

Монтажні роботи рекламної продукції

5
6
7
8

Монтажні роботи меблів
Транспортні послуги
Послуги погрузки/розгрузки
Виклик майстра

2.       Обгрунтування Предмета закупівлі:
- Наданя послуг з ремонту меблів та рекламної продукції для співробітників нових ІКЦ по Україні
в населенних пунктах від 10 до 100 тисяч населення.
3.       Вимоги до технічних та функціональних характеристик, до якості постачаємих товарів,
виконаних робіт, наданих послуг, до їх безпеки, до розмірів, упаковки, відгрузки товара, вимог до
результату робіт, а також інших показників, пов'язаних з визначенням відповідності постачаємого
Товару, виконаних робіт, наданих послуг згідно потреб Замовника.
- Характеристики товарів та послуг з ремонту повинні точно відповідати вказаним в п. 1
технічного завдання.
- Термін виконання послуг не має превищувати 10 (Десять) рабочих днів з дати подачи заявки в
електроному листі.
- Доставка товару на адресу вказаній в заявці виконується за рахунок Постачальника.
- Ціна на виклик майстра фіксується на весь термін дії договора, при умові роста рівня курса $/€
не більше 10% від рівня курса $/€ на момент підписання договора.
- Ціна на ремонтні роботи погоджується по кожному випадку окремо згідно акту майстра.
Сплата здійснюється в термін 15 календарних днів від дати постачання Товару. Датой
постачання Товару рахується дата підписання Замовником без зауважень товарної накладної.

4.       Вимоги до терміну та/або об'єму наданих гарантій якості товару/ робіт/ послуг, до
обслуговування товару/ робіт, до витрат на експлуатацію товару (при необхідності):
- Гарантійний термін вищенаведеного Товару та Послуг у відповідності з гарантійним терміном
виробника, з дати виконання робіт.
- Постачальник забов'язується замінити Товар який при отриманні виявився пошкоджений та
такий випадок зафіксован актом та у випадку якщо Товар вийшов з ладу без якихось зовнішніх
факторів.
- Постачальник надає заміну та сплачує доставку Товару
5.       Додаткова інформація:

- Типовой договір на постачання канцелярії.

