Софийска вода

част о т

3 аигскоАгисиль кл. ослл&а/шл ки.37 <3077

© уеоил

Покана

за

оферта

Относно:

Оферта за закупуване и доставка на
стоки/услуги
Моля за спешен отговор

От:
Тел.:
Е-таН:
Дата:
Стр.:

Христо Зангов
02 8122495
Нг2апсюу@50ЙУ5кауос1а.Ьа

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 следната услуга/доставка:
№

О п и сани е на дей н осги те/сто ки те

Бр.

С ума - лв.,
без Д Д С

Ремонт на иглен затвор ф400 тип "Джонсън”, вкп. транспорт от ПСПВ Бистрица до
ремонтна база, ремонт и транспорт до ПСПВ Бистрица. Спирателният механизъм е
приблизително 350 кг. Изисквания към ремонта:
•
Необходими дейности - демонтаж на задвижващият механизъм, ремонт или
подмяна на износени сегменти на коляно-мотовилковият механизъм, подмяна и
ремонт на уплътнението между корпуса и спирателният механизъм.
•
Когато се изпълнят горните дейности представител на Софийска вода АД ще
отиде на място с ел. задвижка и ще бъде направен тест за пригодност - за целта
трябва да има осигурено 3-фазно захранване - там където ще бъде извършен
тестът за пригодност.
1
•
Натоварването и разтоварването на Джонсъна на превозно средство, на
1
територията на ПСПВ Бистрица ще бъде осигурено от страна на Софийска вода
бр.
АД. Разтоварването и натоварването в ремонтната база на изпълнителя трябва
да бъде осигурено от страна на изпълнителя.
•
Изисквания към материалите, които ще използват за ремонта - материалите
трябва да са годни за работа с питейна вода и за тях да могат да се представят
съответните документи.
•
Данни за игленият затвор:
>
Производител: ЕЯНАЯО
>
Сер. Номер: 609800/0000101/001
>
Фланци: Р1Ч25 / ОР 25/ Т5 -10С° +60С° / РТ 37.5 Ьаг
>
Гарнитура: №ВЯ
1. Цените трябва да включват транспортните разходи до съответното място на доставка/изпълнение (Р Р Р място за
доставка/изпълнение съгласно 1псхЛегт5 2000), какго 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 получаване и доставка: „Софийска вода" АД, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, гр. София.
3. Офертата трябва да включва:
о срок на доставка до място за доставка.
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;
о срок и процедура за приемане на рекламации.
4. Офертата трябва да бъде придружена с:
о всички приложими изискуеми за фирмата или стоките разрешителни, сертификати, декларации за съответствие със
съответните стандарти и други документи.
о документи, че материалите, които ще се използват при ремонта са годни за работа с питейна вода.
о сертификат за качество - в случай, че е приложимо.
о декларация 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: утщ.5оЛУ5кауос1а.Ьд
6. Начин на плащане: 100% след доставка на стоките, 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 имейл или в
деловодството на Софийска вода АД, бул. Цар Борис III №159, гр. София.
8. Получените оферти ще бъдат оценени въз основа на следните показатели и методика за оценка: най-ниска
стойност „Общо", която е сбор на стойностите в колона „Сума - лв., без Д Д С' - при съответствие на офертата с
изискванията на поканата.
9. ОФеотите. които не отговарят на заложените в поканата изисквания няма да бъдат оценени!
Благодарим предварително!

С уважение,
Христо Зангов
Старши специалист

Свилен ГаброЕ
Директор Лоп/

