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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Моля в срок до 5 работни дни, считано от датата на настоящата покана да ни
предложите оферта, съдържаща техническо и финансово предложение за описаните
стоки, съгласно приложена техническа спецификация.
№

Описание на стоките

Количество

1

Двураменна алуминиева стълба

10 броя

Ед. цена в дева
без ДДС

Обща цена в
лева без ДДС

1. Цените трябва да включват транспортните разходи до съответното място на
доставка/изпълнение (DDP място за доставка/изпълнение съгласно Incoterms 2010),
както и всички разходи и такси, платими от „Софийска вода“ АД. Изразете пените в
български лева и до втория знак след десетичната запетая.
2. Място за доставка: „Софийска вода“ АД, База „А и П“, Военна рампа, бул. „Илиянци“
№17 - на територията на „Булавто“, град София.
3. Офертата трябва да включва:
>
Срок на доставка до място за доставка;
>
Срок на валидност на офертата - в календарни или работни дни или до конкретна
дата, не по-малко от 60 дни от датата на получаване на офертата;
>
Срок и процедура за приемане на рекламации;
>
Гаранционен срок на стоките (в години, месеци или дни, покритие и условия, при
които важи гаранцията);
4. Офертата трябва да бъде придружена с:
>
Всички приложими изискуеми за фирмата или стоките разрешителни, сертификати,
декларации за съответствие със съответните стандарти и други документи - в случай че е
приложимо;
>
Инструкция за експлоатация - в случай че е приложимо;
>
Сертификат за качество - в случай че е приложимо;
> Декларация за съответствие - в случай че е приложимо.
5. Към настоящата Покана за оферта се прилагат Условия за покупки на Софийска
вода АД, съгласно които избраната за изпълнител фирма трябва да изпълни поръчката,
публикувани на електронен адрес: www.sofiyskavoda.bg
6 . Начин на плаша не: 100% след доставка на стоките/услугите, в срок до 60 дни след
получаване на приемателно-предавателния протокол и коректно попълнената фактура.
7. Указания за подаване на офертата: по имейл в определения по-горе срок за подаване,
на вниманието на Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване“.
8. Показатели за оценка: предложена най-ниска цена.
9. Офертите, които не отговарят на заложените в поканата изисквания няма да
бъдат оценени!
Благодарим предварително!
С уважение,
Николета Тричкова
Старши специалист „Снабдяване“
„Софийска вода” АД

Телефонен център: 0800 121 21
Бизнес парк София, Сграда 2А
www.sofiy skavoda.bg

Свилен Габровски
Директор „Логистика и доставки“

Техническа спецификация
Двураменна алуминиева стълба
-

Двураменна алуминиева стълба, която може да се използва като стояща,
изтегляща се и подпираща се стълба
Брой рамена: 2
Брой стъпала: 8
Стъпалата да са изработени от квадратен рифелован профил, свързан с
носещите рамена посредством многократна пресова сглобка.
Самазаключващи се куки
Климатично устойчиви осигурителни колани захванати в метални скоби
Основа с неплъзгащи се тапи

-

Тегло не повече от 9кг.
Работна височина с човек: 4.85 м.
Височина 2,25 / 3,90 м.
Дължина при сгънато положение: 2,25 м.

-

Товароносимост 150 кг на стъпало

-

Да са сертифицирани по стандарт DIN EN 131

