
Технічне завдання на придбання матеріалів та запасних частин для  технічного обслуговування та 

ремонту розсувних дверей (TORMAX, GEZE, BESAM) на АЗК «WOG» 

 

1. Замовник торгів  

-ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ  42663493) мережа АЗК WOG 

Місцезнаходження: 43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38.  

Сервісна Компанія  

2. Відповідальний за оформлення тех. завдання 

ПІБ моб.тел. Електронна адреса 

Андріан Чірун 0676703700 andrian.chyrun@wog.ua 

3. Предмет закупівлі  8302 – 41 10 00 Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні вироби з 

недорогоцінних металів, що використовуються для меблів, дверей, ролики з арматурою з 

недорогоцінних металів, замикальні пристрої для автоматичних дверей з недорогоцінних металів  

на АЗК «WOG») 

 

Вимоги щодо гарантійного обслуговування  

- Розхідні матеріали  6 місяців; 

- Основні запчастини (Двигуни, електроні блоки, радари)   12 місяців; 

Вимоги щодо постачальника та предмету закупівлі 

- Наявність складів та представництв  по великих містах України; 

- Забезпечення онлайн консультації щодо запчастин та їх аналогів; 

- Відтермінування оплати 30 днів після отримання матеріалів чи запасних частин ; 

- Онлайн відправлення запчастин поштою або інш. 

- Можливість відпуску товару та отримання заявок у вихідні та святкові дні. 

 

Артикул в 1С, вартість товару за 1 шт. з ПДВ при останній закупівлі, постачальник   

 

Назва предмету закупівлі Артикул Вартість з 1 шт., з 

ПДВ 

Постачальник 

придбання матеріалів та 

запасних частин для  

технічного обслуговування 

та ремонту розсувних дверей 

(TORMAX, GEZE, BESAM) 

на АЗК «WOG» 

   

 

Очікувана вартість закупівлі: 800 000 грн протягом року 

 

Сфера застосування/використання зберігання продовольчої продукції, підвищення якості 

обслуговування клієнтів, безперебійна робота АЗК. 

 

Це разова закупівля (так/ні) (НІ) 

 

4. Адреса доставки предмету закупівлі: по Україні. (всі області) 

5. Загальні відомості про матеріали в Додатку 1 



Додаток 1 

До технічного завдання на придбання матеріалів 

 та запасних частин для  технічного обслуговування 

 та ремонту розсувних дверей 

 (TORMAX, GEZE, BESAM) на АЗК «WOG» 

 

 

Перелік груп запчастин (весь спектр запчастин  по роках виробництва обладнання та використання аналогів)   

для проведення  технічного обслуговування та ремонту розсувних дверей 

(TORMAX, GEZE, BESAM) на АЗК «WOG» 

№ п/п Найменування позиції Кількість, шт Примітки 

1 Комплекти автоматичних приводів, 

блоки приводів 

Згідно потреби протягом року Оригінал та аналоги 

2 Направляючі, профілі, штанги Згідно потреби протягом року Оригінал та аналоги 

3 Ремені приводні Згідно потреби протягом року Оригінал та аналоги 

4 Ролики та каретки Згідно потреби протягом року Оригінал та аналоги 

5 Електронні блоки, блоки живлення, 

контролери, селектори, перемикачі 

Згідно потреби протягом року Оригінал та аналоги 

6 Радари та бар’єрні датчики Згідно потреби протягом року Оригінал 

7 Захисні кришки (зовнішні та внутрішні) Згідно потреби протягом року 

Згідно потреби протягом року 

Оригінал та аналоги 

8 Двигуни Згідно потреби протягом року Оригінал та аналоги 

9 Електронні плати  Згідно потреби протягом року Оригінал 

10 Ущільнююча резина, проти брудові  

щітки 

Згідно потреби протягом року Оригінал та аналоги 

11 Склопакети та вироби з алюмінію для 

розсувних дверей 

Згідно потреби протягом року Можливість 

закалювання скла 

12 Оливи, спреї для змащування Згідно потреби протягом року  

 

 

 

 


