Покана за оферта
От:

Елена Петкова

Тел.:

02 8122560

Факс:

02 8122588 или 8122589

E-mail: epetkova@sofiyskavoda.bg
Дата:

23.03.2020 г.

Уважаеми дами и господа,
Молим в срок до 5 работни дни, считано от датата на настоящата покана да ни
предложите оферта, съдържаща техническо и финансово предложение за следната услуга,
съгласно изискванията в приложеното техническо задание:
Изработка, доставка и монтаж на отопляеми съдове за утайка
с общ обем 10400 литра за мобилна ПСПВ
1.

Място за изпълнение: ЛПСПВ парк „Витоша“ местност „Офелиите-Ветровала“, Почивен
дом на адвокатите.

2.

Прогнозната стойност на поръчката е 11 650 (единадесет хиляди шестстотин и петдесет)
лева без ДДС.

3.

Офертата трябва да включва:
3.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец) съдържащо:


Данни за участника.



Срок за изпълнение на поръчката - не повече от 45 работни дни след получаване на
поръчката.



Гаранционен срок – минимум 18 месеца.



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.



Каталожни данни за съставните елементи на съдовете.



Сборен чертеж на съдовете в съответствие с приложената ситуационна скица на
площадката на ЛПСПВ.

3.2. Ценово предложение (по образец) включващо:

4.



попълнена ценова таблица. Цените трябва да включват всички разходи във връзка с
изпълнението на поръчката. Изразете цените в български лева, без ДДС и до втория
знак след десетичната запетая.



начин на плащане.

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: https://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx.

5.

Указания за подаване на офертата: Офертите се подават на български език в
определения по-горе срок за подаване по имейл или в деловодството на Софийска вода АД,
ул. Бизнес Парк София, сграда 2А, Младост 4, София 1766, на вниманието на Елена
Петкова – Старши специалист „Снабдяване”. Върху плика с офертата кандидата посочва
своето наименование, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и
предмета на офертата.
Работното време на Деловодството на „Софийска вода“ АД е от 08:00 до 16:30 часа всеки
работен ден.

6.

Получените оферти ще бъдат оценени въз основа на следните показатели и
методика за оценка: най-ниска предложена цена, при съответствие на офертата с
изискванията на поканата. На оценка подлежи стойността, посочена в клетка „Общо“ от
Ценовата таблица.

7.

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

Благодарим предварително!

Заличена информация
на основание ЗЗЛД
и Регламент ЕС 2016/679

Заличена информация
на основание ЗЗЛД
Елена Петкова и Регламент ЕС 2016/679

Свилен Габровски

Старши специалист “Снабдяване”

Директор „Логистика и доставки”

С уважение,

Стр. 2/6

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

1.

Наименование на предмета на поръчката: Изработка, доставка и монтаж на
отопляеми съдове за утайка с общ обем 10400 литра за мобилна ПСПВ

2.

Подробни технически спецификации и изисквания
Отопляемите съдове за утайкови води са част от съоръженията на мобилна ЛПСПВ,
която предстои да бъде монтирана в природен парк „Витоша“ до убивателна шахта
по трасето „Владайски водопровод“, намираща се в близост до почивна база на
адвокатите. Поради високата надморска височина, на която ще се монтира
мобилната ЛПСПВ, съдовете трябва да са топлоизолирани и отоплявани през
зимния период. Същите ще се монтират върху предварително подготвена стабилна
основа и ще осигуряват резервиран обем от 10,4куб.м. на утайките отделени в
утаителя на ЛПСПВ, като последните ще се изпомват периодично от подходяща
каналопочистваща машина.
Разположението на съдовете да бъде съобразено със ситуационната скица:

Основните елементи на съдовете, окомплектовката към тях и необходимите СМР на
място са дадени на схемата и в таблицата под нея:

Основни елементи, окомплектовка и СМР на място

РЕ Контейнер 5200 литра, удебелен 30%
Филтърна шахта
Нивелационен пръстен
Капак
Щуцер за вход 2“
PVC кран 2“
PE фланшов накрайник Ф63
Фланец свободен Ф63
Отдушник
Нивосигнализатор
Кабел и сигнална лампа
Нагревателен кабел за 2100W за всеки съд
Нагревателен кабел 300W за тръбните връзки
Температурнозащитен слой тип „ЕЛЕК“

Метално ел.табло за външен монтаж окомплектовано за
автоматично управление на нагревателната ситема на
съдовете и тръбните връзки
Монтаж на място на съдовете при подготвена стабилизирана
площадка в т.ч. ситуиране, заварки, куплиране, пуск и др.
Монтаж на електронагревателната система, изтегляне на
кабели, полагане на изолации, пуск и наладка

Количество

2 бр.
2 бр.
2 бр.
2 бр.
1 бр.
1 бр.
4 бр.
2 бр.
2 бр.
1 бр.
Размер на
място
2 бр.
Размер на
място
2 бр. за
съдовете
и за
тръбните
разводки

Стойност

Образец
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на поръчка с предмет
Изработка, доставка и монтаж на отопляеми съдове за утайка
с общ обем 10400 литра за мобилна ПСПВ

Име: ....................................................................................................................
в качеството на:

..............................................................................................

Фирма/участник: .................................................................................................
Адрес за кореспонденция: ……………….....................................................................
Телефон: .....................................

Факс: ..........................................

Електронен адрес: .....................................
ЕИК/Булстат:

.....................................

Седалище и адрес на управление: ………………………………………………………………..............
BIC: ________________________________________________
IBAN: _______________________________________________
Обслужваща банка: ______________________________________________
След като се запознахме и приехме условията на Поканата за оферта с горния предмет,
включително всички приложения към нея, предлагаме с настоящето да изпълним
поръчката в съответствие с изискванията на възложителя, съгласно посоченото в
Техническото задание, на цени, които са посочени в Ценовата таблица.
Срок на изпълнение - …………… работни дни след получаване на поръчката
Гаранционен срок - .……………. месеца.
Тази оферта остава валидна за срок от ................................................ дни, считано
от крайната датата за подаване на оферти.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Каталожни данни за съставните елементи на съдовете
2. Сборен чертеж на съдовете в съответствие с приложената ситуационна скица на
площадката на ЛПСПВ в т.1.3 от Техническото задание.

Дата:..........................

Подпис: ...............................

Подписва се от законния представител на участника.

Образец
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на поръчка с предмет
Изработка, доставка и монтаж на отопляеми съдове за утайка
с общ обем 10400 литра за мобилна ПСПВ
1. ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
Основни елементи, окомплектовка и СМР на място

количество

РЕ Контейнер 5200 литра, удебелен 30%

2 бр.

Филтърна шахта

2 бр.

Нивелационен пръстен

2 бр.

Капак

2 бр.

Щуцер за вход 2“

1 бр.

PVC кран 2“

1 бр.

PE фланшов накрайник Ф63

4 бр.

Фланец свободен Ф63

2 бр.

Отдушник

2 бр.

Нивосигнализатор

1 бр.

Стойност

Размер на
място

Кабел и сигнална лампа
Нагревателен кабел за 2100W за всеки съд

2 бр.

Нагревателен кабел 300W за тръбните връзки

Размер на
място

Температурнозащитен слой тип „ЕЛЕК“

2 бр. за
съдовете
и за
тръбните
разводки

Метално ел.табло за външен монтаж окомплектовано за автоматично
управление на нагревателната ситема на съдовете и тръбните връзки
Монтаж на място на съдовете при подготвена стабилизирана площадка в
т.ч. ситуиране, заварки, куплиране, пуск и др.
Монтаж на електронагревателната система, изтегляне на кабели,
полагане на изолации, пуск и наладка
ОБЩО:
2. Начин на плащане:..........................................................................................

Дата:..........................

Подпис: ...............................

Подписва се от законния представител на участника.

