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Уважаеми дами и господа,
Молим в срок до пет работни дни да ни предложите оферта, съдържаща техническо и
финансово предложение за следната доставка:______ ___________________ __________

Описание

М. ед Заявка за:

Ед. цена

Сума

корпуси за филтри за пречистване на вода,
прозрачни FP 5" присъединяване 1/2" 122/226 мм с
филтриращ елемент 80 pm

Брой

3

лв

самопочистващ филтър с присъединяващ размер
1 1/2" с 90 pm

брой

1

лв

Бюджет до 300 лева без ДДС.

Изискване офертата да е придружена с:
1.1. всички приложими изискуеми за фирмата или стоките разрешителни, сертификати, ЕС
декларации и удостоверения за съответствие, сертификати за ЕС изследване на типа,
инструкции и други документи.
2.
Цените трябва да включват транспортните разходи до съответното място на доставка (DDP
място за доставка съгласно Incoterms 2015) както и всички разходи и такси, платими от
"Софийска вода" АД. Изразете цените в български лева, без ДДС и до втория знак след
десетичната запетая.
3 .
Адрес на доставка: "Софийска вода" АД,
град София.
4. Офертата трябва да включва:
4.1. срок на доставка.
4.2. 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;
4.3. Гаранционен срок
4.4. Срок и процедура за приемане на рекламации;
4.5. 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: www.sofiyskavoda.bg
Начин на плащане: 100% след доставка на стоките, в срок до 45 дни след получаване на
приемателно-предавателния протокол и коректно попълнената фактура.
6 . Указания за подаване на офертата: в определения по-горе срок за подаване (до 16.00 часа),
на български език, по факс или електронна поща, или по пощата/куриер или на ръка в
запечатан плик в Деловодството на „Софийска вода" АД, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, ж.к.
"Младост" 4, София 1766, на вниманието на Сергей Поборников старши специалист
„Снабдяване". Върху плика с офертата кандидата посочва своето наименование, адрес за
кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и предмета на офертата.
7. Получените оферти ще бъдат оценени въз основа на следните показатели и методика за
оценка: най-ниска цена.
Благодарим предварително!
С уважение,
Сергей Поборников
Радости
иджър „Снабдяване"
Обработващ
1.

„Софийска вода” АД

Телефонен център: 0700121 21
Бизнес парк София, Сграда 2А
www.sofiyskavoda.bg
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