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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Моля в срок до 3 работни дни, считано от датата на настоящата покана да ни
предложите оферта, съдържаща техническо и финансово предложение за доставка на
стоките, описани в приложението към поканата.
1. Цените трябва да включват транспортните разходи до съответното място на
доставка/изпъднение (DDP място за доставка/изпълнение съгласно Incoterms 2010),
както и всички разходи н такси, платими от „Софийска вода" АД, подразбиращи се
или изрично упоменати. Изразете пените в български лева и до втория знак след
десетичната запетая.
2. Място за доставка: СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски, гр. София, склад „Софийска
вода“ .
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 - минимум 24 месеца (в години, месеци или дни,
покритие и условия, при които важи гаранцията);
>

Данни за лицето, което прави предложението.

4. 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
5. 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..
6. Указания за подаване на офертата: в определения по-горе срок за подаване, по
имейл, на вниманието на Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване“ .
7.

Показатели за оценка: предлагана най-ниска цена.

8. 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 ПГ 159
www.sofiyskavoda.bg

Свилен Габровски
Директор „Логистика и доставки“

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диагонал дисплей минимум 165 cm
Вид телевизор
Smart TV
Технология дисплей LED
Специална технология HDR
Качество на изображението HD
Цвят
Сребрист
Вид на екрана
Плосък
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕКРАН
Размер /по диагонал/
65" инча или 165 см
Разделителна способност
3840x2160
Подсветка на екрана
LED
SMART TV
Операционна система Android
Видео приложения YouTube
Mirroring Android
ВИДЕО ХАРАКТЕРИСТИКИ
Резолюция минимум 3840 х 2160
TV тунер DVB-S
поддръжка на видео сигнал HDMFMсигнал: 4096 х 2160р (24, 50, 60 Hz),
3840 х 2160р (24, 25, 30, 50, 60 Hz),
1080р (30, 50, 60 Hz), 1080/24р,
1080i (50, 60 Hz), 720р (30, 50, 60 Hz),
720/24р,576р, 480р
АУДИО ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощност на вградените говорители 20 W
СВЪРЗАНОСТ
Видове портове 4 х HDMI
2 х USB
bluetooth версия 4.2
wi-fi certifield 802.11a/b/g/n/ac
ЕНЕРГИЙНА КОНСУМАЦИЯ
Енергийна ефективност Class А+
Електричесна консумация 54 W
РАЗМЕРИ
Размери със стойка 1116x191x691 мм
Тегло със стойка 8 Kg
АКСЕСОАРИ
Дистанционно
Включена подходяща за модела конзола за монтаж на стена.

