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П о к а н а за оферта
От:

Грета Събева

Тел.:
E-mail:
Дата:

02/8122 579
gsabeva@sofiyskavoda.bg
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Уважаеми дами и господа,
Моля, в срок до 3 (три) 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 услуга:__________ ___^________________ __________
Ед.
Обща
цена
К-во
цена
Описание на услугата
/м.
лева,
лева, без
без
ед./
ДДС
ДДС
Изработка на рамка за двустранно поставяне на
информационни табели.
>
Изработка, доставка и монтаж на рамка за
поставяне на информационни табели с размери
посочени в приложения чертеж.
>
Рамката да бъде изработена от метален квадратен
профил с размери 40/40/2 мм, като връзката между
профилите да бъде направена, чрез заварка.
>
Конструкцията да бъде окомплектована с 12 бр.
самопробивни винтове за всяка рамка за монтаж на 8 бр.
табелите.
>
Готовата рамка за поставяне на информационните
табели да бъде поцинкована и боядисана в бяло.
>
Горните отвори на профилите да бъдат затапени с
два боря пластмасови тапи.
>
Общата височина на конструкцията е 2300мм, от
които 500 мм да са предвидени да бъдат под кота „0“ на
терена, и със заварени „мустаци/планки“ под земята за
по устойчив монтаж.
Обща цена лева, без ДДС:
1. Място за доставка и монтаж: обекти на „Софийска вода” АД, разположени на
територията на гр. София.
2. Офертата трябва да включва:
о т ехническо предлож ение;
о срок на изпълнение - посочен в календарни дни /или работни дни, считано от датата
на изпатена поръчка;
о гаранционен срок на ст окит е (посочен в години, месеци или дни, в случай че е
приложимо);
о срок на валидност на офертата - посочен в календарни дни или до конкретна дата,
не по-малко от 60 дни от датата на получаване на офертата;
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о срок и процедура за приемане на рекламации (в случай, че е приложимо),
о ценово предлож ение - съгласно образеца,
В предложената от участника цена трябва да са включени всички разходи за
изпълнение на услугата, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява
поръчката, като Възложителят не дълж и заплащането на каквито и да е други
разноски, направени от Изпълнителя,
Изразете цената в български лева, без Д Д С и до втория знак след десетичната запетая
Н ачин на плащ ане: по банков път, в срок до 60 дни след получаване на приемателнопредавателния протокол и коректно попълнената фактура.

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);
3. 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
4. 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” АД, гр. София, бул. „Цар Борис ПГ’ 159, ет.З, София 1618, 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.
5. Получените оферти ще бъдат оценени въз основа на следните показатели и
методика за оценка: „най-ниска” предложена обща цена за изпълнение на услугата.
Офертите, коит о не отговарят на залож енит е в поканат а изисквания ням а да бъдат
оценени!

Благодарим предварително!
С уважение, ' Информацията е заличена на съгласно чл. 37 от ЗОП
Грета Събева v\ - \
Старши специалист “Снабдяване”
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