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Анкета постачальника

1. Період, протягом якого керівник займає дану посаду - Генеральний директор Денисенко Вячеслав
Платонович займає посаду з дня заснування фірми, а саме з 1991 року.
2. Перелік складів, офісів, інших приміщень (м.кв, адреса, вид приміщення, власне/оренда/суборенда).
ТОВ НВФ «Інтегдиф» зареєстрований в місті Києві за адресою вул. Кирилівська (Фрунзе), 123, де має
власний офіс.
ТОВ НВФ «Інтегдиф» має виробничий комплекс (завод), який розташований в с. Розважів, Іванківського
району, Київської області, на площі 3,8 га. Загальна площа адміністративних, складських та виробничих
приміщень складає 4900 кв. м. Завод оснащений всім необхідним обладнанням (токарні та фрезерні
верстати, різноманітне кузнечно-пресове та зварювальне обладнання), оснасткою (штампи, прес-форми
та інше) для виготовлення різноманітних виробів в тому числі і Візків для ящиків. Фарбувальна дільниця
оснащена обладнанням для фарбування виробів порошковою фарбую в електростатичному полі.
3. Кількість офіційно оформлених найманих працівників/кількість працівників, що працюють за
ЦПД/інші договори по роботі з найманою силою.
Кількість оформлених виробників складає 50 осіб, кількість працівників, що працюють за ЦПД дорівнює
32 особам.
4. Виробничі потужності (автомобілі; основні засоби та інше).
ТОВ “НВФ “Інтегдиф” має в наявності автомобільний парк, який налічює відкриті грузові автомобілі,
мікроавтобус, автобус для пасажироперевезень, кран та трактори. В наявності є різноманітне обладнання:
токарні та фрезерні верстати, лсито та трубогиби, різноманітне пресове та зварювальне обладнання.
5. Виконання робіт здійснюється на власних виробничих потужностях та власними силами ТОВ «НВФ
«Інтегдиф”, кількість працівників що будуть залучатись для виконання данного тендеру, складає 58
співробітників.
6. Основні клієнти та постачальники.
Основні клієнти: Укрпошта, Нова Пошта, DHL, Епіцентр, EVO та інші.
Основні постачальники: АВ Метал Груп, ТОВ "Тормет", Солді, Епіцентр та ін.
7. Судові провадження (особливо кримінальні) - відсутні.
8.Інша інформація, яку маємо знати чи хотіли би повідомити - ТОВ “НВФ “Інтегдиф” з 1999 року виконує різноманітні закази по виробництву візків та контейнерів для багатьох великих підприємств, таких як
Укрпошта, DHL а також ТОВ “Нова пошта” - з 2013 року нами було виготовлено у великій кількості
столи, стелажі, візки та контейнери, зауважень щодо поставок немає, є позитивний лист відгук відносно
своєчасної поставки виробів та їх якості.
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