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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
М оля в срок до 5 работни дни, считано от датата на настоящ ата покана да
ни предлож ите оферта, съдърж ащ а техническо и ф инансово предлож ение за
доставка на стоките, съгласно Приложение към заявка SV1000035653.

1. Цените трябва да включват транспортните разходи до съответното
място на изпълнение (DDP място за изпълнение съгласно Incoterms 2015), както
и всички разходи и такси, платими от „Софийска вода" АД. Изразете цените в
български лева, без ДДС и до втория знак след десетичната запетая.
2.

Място за доставка: гр. София, кв. „Бункера“ , ул. Хотнишки водопад 2, ПСПВ

Бистрица.

3.

Лице за контакт по технически въпроси: Георги Бабачков - тел. 0884114972.

4.

Офертата трябва да включва:
> Срок на доставка;
> Гаранционен срок на стоките;

> 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 - 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 плащане: 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: предлагана най-ниска цена в клетка „ОБЩО“ .

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.sofIyskavoda.bg

Свилен Габровски
Директор „Логистика и доставки“

Приложение към заявка sv 1000035653
№
1
2

Наименование на материала
Покривна ламарина LT ( 2.00 х 0.78 х 0.04 )
Триъгълен билен капак ( Дълж ина 2.00 м' )

Телескопични кофражни подпори ( 1.8 м' 3.2 м' )
L - профил равностранен ( 35 х 35 х 3 ),
4
Дълж ина 6 м'
Черна горещо валцована рифелова
5
ламарина ( 2000 мм х 1000 мм )
3

Мерна
единица

Количество

брой

16

брой

4

брой

10

брой

24

брой лист

7

6

Стоманена тръба ф 3/4" х 2.5

м'

28

7

Стоманена тръба ф 1/2" х 2.0

м'

25

8

Поцинкован болт с шестостенна глава цяла
резба М8х40, клас 6.8

брой

300

брой

300

брой

600

Поцинкована гайка М8, клас 6.8
10 Поцинкована шайба ф8, клас 6.8
9

Бд. дена лева,
без ДДС

Обща сума лева,
без Д ДС

Забележка

шпризи, хюнебек
железен винкел

стандартна

ОБЩО:

