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Обґрунтування технічних та якісних характеристик

ПОВТОРНО.
Учасник гарантує, що на товар поширюється гарантія
від заводського браку.
Товар повинен бути новим та мати відповідне
маркування. Рік виготовлення товару 2020-2021рр.
Надати гарантійний лист.
Загальні вимоги.
Товар має бути новий (таким, що не піддавався
раніше ремонту, модернізації або відновленню), без
попередньої експлуатації та без дефектів. Надати
гарантійний лист.
Автошини за своїми характеристиками і показниками
повинні відповідати вимогам діючих стандартів по
технологічному регламенту та постачатись згідно
критеріїв та характеристик, повинні відповідати
нормам та вимогам вказаним у ГОСТ/ДСТУ. Надати
гарантійний лист.
Учасник повинен підтвердити у вигляді гарантійного
листа, що у автошинах не допускаються такі дефекти:
розшарування у каркасі, брекері та борті;
відшарування протектора, боковини, герметизуючого
слою; механічні пошкодження (проколи, тріщини,
тощо); просвічування ниток металокору у каркасі.
Шини повинні мати такі написи і показники:
познака виробу;
товарний знак і (або) назва виробника;
дата виготовлення, що складається з чотирьох
цифр.
Надати гарантійний лист, що товар підлягає
поверненню або обміну, якщо під час шиномонтажу
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виявилися такі дефекти: неприпустимий дисбаланс,
неправильна геометрія або здуття. Заміна такого
товару на якісний виконується за рахунок
Постачальника протягом 10-ти днів з моменту
виявлення дефектів. Всі витрати на повернення
(заміну) неякісного Товару або Товару, що не
відповідає замовленому, покладаються на
Постачальника. Якщо в процесі експлуатації в шині
проявляються дефекти, то наявність заводського
браку встановлює незалежна експертиза.
Учасник повинен письмово гарантувати, що предмет
закупівлі (товар, пакування) не має негативного
впливу на навколишнє середовище. Технічні, якісні
характеристики предмета закупівлі відповідають
встановленим законодавством нормам, які
передбачають застосування заходів із захисту
довкілля.
Доставка до місця поставки Товару, навантаження та
розвантаження Товару здійснюється Переможцем за
його власний рахунок.
Учасник несе відповідальність за якість поставленого
Товару.
Строк гарантії на Товар – протягом гарантійного
строку заводу-виробника.
Поставка товару повинна здійснюватися партіями
згідно письмової заявки Замовника, у строк, що не
перевищує 10 (десяти) робочих днів, з моменту
отримання письмової заявки Замовника
Постачальником, після підписання договору.
Товар повинен відповідати діючим державним
стандартам, технічним умовам та чинному
законодавству України, щодо показників якості
такого виду товару і виготовлятися за технологічним
регламентом, затвердженим згідно з чинним
порядком, із дотриманням санітарних правил і норм,
затверджених у встановленому порядку. У складі
тендерної пропозиції учасники подають гарантійний
лист про відповідність вищевказаній вимозі.
З метою уникнення поставки товару неналежної

якості учасниками, які не є виробниками товару що
закуповується, у складі тендерної пропозиції
надається інформація в довільній формі про
походження товару.

