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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 „Доставка на
пясък“.

1.

Настоящата поръчка е извадена позиция от процедура с предмет „Доставка на
строителни материали“.

2. Предмет на поканата е доставка на пясък със следните спецификации на стоката:



Пясък – промит, с едрина на зърната от 0,16 до 5 мм.
Пясъкът трябва да отговаря на БДС 171-83 или еквивалентен.

3. 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, подразбиращи се или
изрично упоменати. Изразете цените в български лева и до втория знак след десетичната
запетая.

4. Място за доставка: гр. София, ж.к. Сердика, ул. „Инж. Иван Иванов“ № 67.
5. 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 (в случай че е приложимо);
 Гаранционен срок на стоките – в години, месеци или дни, покритие и условия, при
които важи гаранцията (в случай че е приложимо);
 Ценово предложение – попълнена Ценова таблица (Приложение 1);
 Данни за лицето, което прави предложението.

6. 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

7. Начин на плащане: 100% след доставка на стоките, в срок до 60 (шестдесет) дни след

представяне на коректно попълнената фактура, с придружаващите я документи в отдел
Счетоводство на Възложителя..

8. Указания за подаване на офертата: в определения по-горе срок за подаване, по имейл,
на вниманието на Николета Тричкова – Старши специалист „Снабдяване“.

9. Показатели за оценка: предлагана най-ниска цена.
10. 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
бул. „Цар Борис III“ 159
www.sofiyskavoda.bg

Свилен Габровски
Директор „Логистика и снабдяване“

Приложение 1

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

№

Наименование

Мерна единица
/количество

1

Пясък – промит, с едрина на
зърната от 0,16 до 5 мм.

40 м3

Eдинична цена
в лева без ДДС
за 1 м3

Общо цена в
лева без ДДС

Подпис на участника:
………………..……

„Софийска вода” АД
Телефонен център: 0800 121 21
бул. „Цар Борис III“ 159
www.sofiyskavoda.bg

