Покана за оферта
От:

Звезделина Борисова

Тел.:

02/ 8122 182

Факс:

02/ 8122 588

E-mail:

ZBorisova@sofiyskavoda.bg

Дaта:

18.12.2018

Стр.

1/1

Уважаеми дами и господа,
Моля в срок до 3 работни дни, считано от датата на настоящата покана да ни предложите оферта
за следната доставка:
Ед.
Количе
Обща
Цена
Н
ство
сума
Описание на стоките
лева,
№
/м.
лева, без
без
ед./
ДДС
ДДС
1

Бюро с размери 140/70/75 (д/ш/в) ПДЧ, цвят сив

3

Бюро с размери 140/70/75 (д/ш/в) ПДЧ, цвят череша

2 бр.
1 бр.

1. Цените трябва да включват транспортните разходи до съответното място на доставка/изпълнение
(DDP място за доставка/изпълнение съгласно Incoterms 2013), 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.
2. Място за доставка: гр.София.
3. Офертата трябва да включва:
o срок на доставка до място за доставка: до 10 януари 2019 г.
o гаранционен срок на стоките (в години, месеци или дни, покритие и условия, при които важи
гаранцията).
o Срок на валидност на офертата - в календарни или работни дни или до конкретна дата, не помалко от 60 дни от датата на получаване на офертата;
o Срок и процедура за приемане на рекламации;
4. 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.
5. Начин на плащане: 100% след доставка на стоките/извършване на услугите или строителномонтажните(ремонтните) работи, 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 по e-mail, факс
или в Деловодството на „Софийска вода” АД , на вниманието на Звезделина Борисова – Старши специалист
„Снабдяване”.
7. Показатели и методика за оценка: Предложена най-ниска цена.
Благодарим предварително!
С уважение,
Звезделина Борисова
Старши специалист “Снабдяване”

„Софийска вода” АД
Телефонен център: 0800 121 21
Бизнес парк София, Сграда 2А
www.sofiyskavoda.bg

Радостина Стефанова
Мениджър „Снабдяване“

