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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 3
броя табла за монтаж на IT оборудване в сървърно помещение ЦДП Бистрица“,
съгласно приложена техническа спецификация.

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, подразбиращи се или
изрично упоменати. Изразете цените в български лева и до втория знак след
десетичната запетая.
2. Място за доставка: гр. София, кв. „Бункера“, ул. Хотнишки водопад 2, ПСПВ
Бистрица.
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);
 Ценово предложение
 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: предложена най-ниска цена, при съответствие на офертата с
изискванията на поканата.
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 III“ 159
www.sofiyskavoda.bg

Свилен Габровски
Директор „Логистика и снабдяване“

Доставка на 3 броя табла за монтаж на IT оборудване в сървърно помещение
ЦДП Бистрица
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Табло за комуникационно оборудване:
1.
2.
3.
4.
5.

Ширина 600мм;
Дълбочина 800мм;
Височина 2000мм;
Височина на възможното инсталирано оборудване 42U;
Капацитет на натоварване 4000N.

Екипирано със следните аксесоари:
1. Етажерка за статично инсталиране на оборудване с натоварване не по-малко
от 500 N - 4бр.;
2. Етажерка за статично инсталиране на оборудване с натоварване не по-малко
от 300 N - 4бр.;
3. Странични кабелни канали за монтаж на кабели;
4. Дистанцираща основа с височина 100 мм. предният и задният панел на
която да бъдат с вентилационни отвори, а страничните панели да са плътни - 2бр.;
5. Модул с 8 бр. контакти с възможност височина 1U - 8бр.;
6. Дръжка за отваряне на вратата със възможност за заключване - 2бр.;
7. Крепежи за монтаж на доставеното оборудване и допълнителни крепежни
елементи за монтаж на 6бр. устройства с височина 1U;
8. Покривната плоча да бъде екипирана с модул за принудителна вентилация
на въздуха с вграден терморегулатор;
9. Стъклена врата от предната част на таблото;
10. Плътна врата от задната част на таблото;
11. Таблото да бъде оборудвано със странични панели;
12. Таблото да бъде оборудвано с осветителен модул от предната и задната
страна;
13. Закриващи панели 1U - 2бр.;
14. Закриващи панели 2U - 2бр.
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