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Грета Събева
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Уважаеми дами и господа,
Моля, в срок до 5 (пет) работни дни до 16:30 часа на последния ден на посочения срок,
считано от датата на настоящата покана да ни предложите оферта, съдържаща техническо и финансово
предложение за следната доставка:___________ __________________________________________
Ед. цена
Обща цена
К-во
Описание на стоката
лева,без
лева, без
/м. ед./
ДДС
ДДС
Машина за пробиване под налягане от 3/4" -=-2",
характеристики:
- машината трябва да притежава система за ръчно
пробиване
- пробиването да се извършва с бургии
- машината трябва да има възможност за пробиване
на отвори от 1" ч- 2"
- в комплекта трябва да влизат следните диаметри
свредла 1", 1 1/4", 1 ш", 2 " за стомана, чугун
и азбесто-цимент и 1", 1 1/4", 1 ш", 2 " за ПЕ
- присъединителна резба на машината -1 ш",
вътрешна
- комплекта да включва редуктивни адаптери
/нипел/1 ш" на 1", 1 1/4,", 1 ш" и 2"
- ос на машината диаметър ф 18, резба за
присъединяване М14 и квадрат за тресчотка 15/15 и
дължина >400 мм
- тяло на машината - стомана
3 бр.
- подаващо колело - алуминий
- работен ход на машината 40 ^ 50 мм
- габарити на тялото на машината - височина < 250
мм с включен максимален работен ход.
- диаметър на подаващото колело 220 -К>30 мм
- изпускател за проверка и промиване при
пробиване с диаметър 3/4"
- в комплекта да има включена тресчотка за въртене
на оста с квадрат 15/15
-машината трябва да има възможност за пробиване
на стоманени, чугунени, азбестоциментови и
полиетиленови тръби.
- производителят трябва да притежава сертификат
ISO 9001
-производителя трябва да притежава сертификат
ISO 14 001
-кутия за съхранение
Обща цена лева, без ДДС:
„Софийска вода” АД
Телефонен център: 0800 121 21
Бизнес парк София, Сграда 2А
www.sofiyskavoda.bg
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1. Цената трябва да включва транспортните разходи до съответното място на доставка (DDP
място за доставка съгласно Incoterms), както и всички разходи и такси, платими от “Софийска вода” АД ,
подразбиращи се или изрично упоменати. Изразете цената в български лева, без ДДС и до втория знак
след десетичната запетая.
2. Място за доставка: град София, „Софийска вода” АД, кв. Военна рампа, бул. Илиянци 17.
3. Офертата трябва ла включва:
о срок на доставка - посочен в календарни дни, считано от датата на изпатена поръчка за
доставка;
о гаранционен срок на стоките (посочен в години, месещ или дни, в случай че е приложимо);
о срок на валидност на офертата - посочен в календарни дни или до конкретна дата, не помалко от 60 дни от датата на получаване на офертата;
о срок и процедура за приемане на рекламации (в случай, че е приложимо).
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 (в случай, че е приложимо);
о инструкции за експлоатация (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: www.sofiyskavoda.bg
6. Начин на плащане: 100% след доставка на стоката, в срок до 60 дни след получаване на
приемателно-предавателния протокол и коректно попълнената фактура.
7. Указания за подаване на офертата: в определения по-горе срок за подаване (до 16.30 часа),
на български език, на имейл, факс или в запечатан плик в Деловодството на „Софийска вода” А Д ул.
“Бизнес парк” № 1, сграда 2А, ж.к. “Младост” 4, София 1766, на вниманието на Грета Събева - специалист
„Снабдяване”. Върху плика с офертата кандидата посочва своето наименование, адрес за
кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и предмета на офертата.
8. Получените оферти ще бъдат оценени въз основа на следните показатели и методика за
оценка: „най-ниска” предложена обща цена.
9. Офертите, които не отговарят на заложените в поканата изисквания няма да бъдат
оценени!
Благодарим предварително!
С уважение,

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

