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Моля за спешен отговор
Уважаеми дами и господа,
Моля, в срок до 5 работни дни, считано от датата на настоящата покана, да ни предложите
офе зта, съдържаща техническо и финансово предложение за следната доставка/услуга:
Сума - лв.,
№ Описание на стоките/услугите
без ДДС
1
Профилактика на нивомерите
1. Почистване, метролог. проверка, настройка, пуск.
2. Подмяна компрометирани пнемвопроводи Ф4х2мм с Ф4х2.5мм. - 50( ) метра.
3. Подмяна корозирали съединения;
2
Отчетна електроника 1. Подмяна старите акумулатори 1\ПМН с нови □ Ро1.
2. Подмяна зарядно устройство.
3. Подмяна крепежи и лицев панел.
4. Проверка памет, и аналогови функции.
3
Ел-табло и С02 източник
1. Почистване ел-табло, подмяна етикети
2. Подмяна редуцирвентил
4
Демонтаж и обратен монтаж на профилактираните модули
Общо:
1. Цените трябва да включват транспортните разходи до съответното място на
доставка/изпълнение (БОР място за доставка/изпълнение съгласно 1псо1:егт5 2000), както и
всички разходи и такси, платими от "Софийска вода" АД, подразбиращи се или изрично
упоменати. Изразете цените в български лева, без ДДС и до втория знак след десетичната
запетая.
2. Място за доставка/изпълнение: СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски, гр. София.
3. Офертата трябва да включва:
о срок на доставка до място за доставка/изпълнение.
о гаранционен срок на стоките (в години, месеци или дни, покритие и условия, при които
важи гаранцията, нормативно регламентиран, в случай, че е приложимо).
о 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.
осрок и процедура за приемане на рекламации.
4. Офертата трябва да бъде придружена с:
овсички приложими изискуеми за фирмата или стоките разрешителни, сертификати,
декларации за съответствие със съответните стандарти и други документи.
о Потвърждение за издаване на протокол за извършено калибриране.
оПотвърждение за срок на изпълнение на услугата - до 10 работни дни от датата на
поръчката.
осертификат за качество - в случай, че е приложимо.
одекларация 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: уууууу.зоЯу5кауос1а.Ьа
6. Начин на плащане: 100% след доставка на стоките/услугите, в срок до 60 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 факс, имейл или в деловодството на Софийска вода АД, Бизнес Парк София, сграда 2А.
8. Получените оферти ще бъдат оценени въз основа на следните показатели и методика за
оценка: най-ниска стойност в клетка „Общо", която е сбор на стойностите в колона „Сума - лв.,
без ДДС" - при съответствие на офертата с изискванията на поканата.

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

С уважение,
Христо Зангов
Старши специалис

Свилен Габрово
Директор Логис
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