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Уважаеми дами и господа,
Молим в срок до 3 работни дни, считано от датата на настоящата покана да ни предложите оферта,
съдържаща техническо и финансово предложение за следната доставка:
1.

Описание на предмета на заявката – закупуване и доставка на

1. Професионално стартерно
устройство, Li12-24V
2. Основно захранване 100 - 240 V
3. Стартов волтаж 12/24 V
4. Стартов ток: 500A
5. Максимален стартов ток: 2000A
6. Батерия – min.24000mAh
2.

Офертата трябва да включва:

2.1.

Цена.

7. Тегло – max.1100гр.
8. USB port изход– 1A/2,1А
9. Защитен от:
9.1. Обратен поляритет
9.2. Късо съединение
10. Щипки и кабели
11. Размери max.: 190 - 80 - 70 mm

2.1.1. В случай че доставчикът е извън София, предложените цени да включват транспортните разходи до
съответното място на доставка/изпълнение (DDP място за доставка/изпълнение съгласно Incoterms 2015),
2.1.2.

Всички разходи и такси, платими от “Софийска вода” АД, подразбиращи се или изрично упоменати.

2.1.3.

Изразете цените в български лева, без ДДС и до втория знак след десетичната запетая.

2.2.

Място на доставка (изпълнение): БПС, София.

2.3.
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;
2.4.

Срок и процедура за приемане на рекламации;

3.

Офертата трябва да бъде придружена с необходимите сертификати за качество.

4.

Към настоящата Покана за оферта и последваща поръчка за доставка се прилагат Условия за покупки на
Софийска вода АД, съгласно които избраната за изпълнител фирма трябва да изпълни поръчката, публикувани
на електронен адрес: Профил на купувача; Условия за доставки на стоки и услуги.

5.
Начин на плащане: 100% след доставка на стоките/извършване на услугите или строителномонтажните(ремонтните) работи, в срок до 60 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 електронна поща на вниманието на С. Поборников – старши специалист „Снабдяване”.
7.
Моля, потвърдете получаването на настоящата покана за оферта в срок до 24 часа от изпращането й. (в
случай, че поканата е изпратена до конкретни фирми).
8.

Получените оферти ще бъдат оценени въз основа на следните показатели и методика за оценка: икономически
най-изгодна оферта „най-ниска цена“.
Благодарим предварително!
С уважение,
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