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Стр.

2

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/услуги:
№

1

2

3
4

5
6
7

8

Описание на стоката/услугата

Ролетка 5 м. на метална основа със
стоп палец и магнит на върха
Лента маркировъчна –малка/РЕ
маркировъчна лента с фирмено лого на
Софийска вода АД – РЕ лента в жълт
цвят-лого син цвят, ширина-100 мм,
дебелина-100 микр., дължина на
ролката 250 м., надписа да е
позициониран в средата.
Лента тефлонова професионална 15 м.
х 0.2 мм х 19 мм.
Диск Ø 115 метал-армиран; твърд диск
за рязане на метали 115 х 1.0 х 22.2
A60RBF DSA-NR632-13.300min
Диск Ø 125 метал-армирани дискове
твърди за рязане на метални
повърхности 125 х 1.0 х 22.2 A60 RBF
12.200
Диск Ø 180 метал-армиран; твърд диск
за рязане на метали
Диск Ø 230 метал-армирани дискове
твърди за рязане на метални
повърхности 230 х 2.0 х 22.2 A46 RBF
6.600
Кълчища в опаковка по около 70гр.
/ленени влакна за уплътняване на
резби/

Мерна
единица

К-во

брой

100

метри

10000

брой

600

брой

30

брой

20

брой

10

брой

20

брой

200

Ед. цена
лева, без
ДДС

Общо сума без ДДС

„Софийска вода” АД
Телефонен център: 0800 121 21
Бизнес парк София, Сграда 2А
www.sofiyskavoda.bg

Общо цена
лева, без
ДДС

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: „Софийска вода“ АД, Централни складове, Военна рампа,
бул. „Илиянци“ 17 - на територията на „Булавто“, град София.
3. Офертата трябва да включва:
 Срок на доставка/изпълнение;
 Гаранционен срок на стоките - в случай че е приложимо;
 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.
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 плащане: 100% след извършване на доставката/услугата, в срок до
45 дни след получаване на приемо-предавателния протокол и коректно попълнената
фактура.
7. Указания за подаване на офертата: в определения по-горе срок за подаване
на оферти по имейл.
8. Получените оферти ще бъдат оценени въз основа
показатели и методика за оценка: предложена най-ниска цена.

на

следните

9. Офертите, които не отговарят на заложените в поканата изисквания
няма да бъдат оценени!
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“

