
ПП Віатек
м. Київ, пр. Визволителів 1, офіс 616

(044) 543-9687, 494-4643
util@viatek.kiev.ua

№ Найменування Ціна (грн. з ПДВ) 

1 Кількість обладнання від 1 до 19 шт., за інвентарну одиницю 162,00
2 Кількість обладнання від 20 до 49 шт., за інвентарну одиницю 129,60
3 Кількість обладнання від 50 до 99 шт., за інвентарну одиницю 97,20
4 Кількість обладнання від 100 до 499 шт., за інвентарну одиницю 64,80
5 Кількість обладнання від 500 і більше, за інвентарну одиницю 32,40

5 Виїзд в межах Києва 240
6 Виїзд в межах Київської області, за 1 км. 2,88

* Експертиза технічного стану електронного обладнання включає:

2. Перевірка заявленої комплектності, зовнішнього вигляду та стану обладнання.
3. Аналіз заявленої несправності, діагностика обладнання.
4. Технічна експертиза обладнання з наданням акту експертизи технічного стану.

3. У разі відсутності можливості перевірки обладнання в робочих умовах за місцем експлуатації акт технічного стану видається
виключно на підставі заявленої Замовником несправності. 
4. Після проведення експертизи надається пакет документів: договір на надання послуг (на вимогу), екземпляр завіреного акту
експертизи технічного стану на кожен інвентарний номер обладнання, документи, що підтверджують факт оплати послуг (рахунок,
акт виконаних робіт, податкові накладні).
5. Даний вид діяльності здійснюється на підставі Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015
№ 222-VIII без ліцензії.

1. Прийом обладнання на експертизу в сервіс-центрі "Віатек" або виїзд спеціаліста для проведення експертизи на території
Замовника.

ПРЕЙСКУРАНТ
послуг з експертизи технічного стану електронного обладнання

м. Київ, пр. Визволителів 1, оф. 616, тел. 543-9687, факс. 494-4643

Технічна експертиза електронного обладнання *

Виїзд спеціаліста для проведення технічної експертизи на території Замовника

1. Акт експертизи технічного стану видається на підставі огляду наданої техніки і ознайомлення з паспортною документацією на
техніку.
2. В акті визначається технічний стан техніки і її вузлів, даються рекомендації по подальшому ремонту або використанню окремих
вузлів. У разі повного морального або фізичного зносу обладнання і недоцільності його ремонту та модернізації, надаються
рекомендація про необхідність його списання та утилізації.
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