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Моля за спешен отговор
Уважаеми дами и господа,
Моля, в срок до 5 работни дни, считано от датата на настоящата покана, да ни предложите оферта,
съдържаща техническо и финансово предложение за следната услуга/доставка:
Сума - лв.,
№
Бр.
Описание на дейностите/стоките
без ДДС
Ремонт на индустриална автоматизирана ролетна врата
(мотор-редуктор придвижващ вратата е изгорял).
1
1
Необходим оглед - ТОВ ПСПВ-Бистрица - Пламен
Зеленков тел: 0884 666 761.
1. Цените трябва да включват транспортните разходи до съответното място на доставка/изпълнение
(0 0 Р място за доставка/изпълнение съгласно 1псо1ептз 2000), какго и всички разходи и такси, платими от
“Софийска вода“ АД, подразбиращи се или изрично упоменати. Изразете цените в български лева, без ДДС и
до втория знак след десетичната запетая.
2. Място за доставка: „Софийска вода” АД, ПСПВ Бистрица, кв. Бункера, гр. София.
3. Офертата трябва да включва:
о срок на доставка до място за доставка.
о гаранционен срок на стоките (в години, месеци или дни, покритие и условия, при които важи гаранцията,
нормативно регламентиран, в случай, че е приложимо);
о срок на валидност на о ф е р т а та - в календарни или работни дни или до конкретна дата, не по-малко
от 60 дни от датата на получаване на офертата;
осрок и процедура за приемане на рекламации.
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;
о сертификат за качество - в случай, че е приложимо;
одекларация за съответствие - 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:
\ллллл/.зоЛу5кауос1а.Ьа
6. Начин на плащане: 100% след доставка на стоките, в срок до 60 дни след получаване на приемопредавателния протокол и коректно попълнената фактура.
7. Указания за подаване на офертата: в определения по-горе срок за подаване на оферти - по факс,
имейл или в деловодството на Софийска вода АД, Бизнес Парк София, сграда 2А.
8. Получените оферти ще бъдат оценени въз основа на следните показатели и методика за оценка: найниска стойност Сума - лв., без ДДС - при съответствие на офертата с изискванията на поканата.
9. Офертите, които не отговарят на заложените в поканата изисквания няма да бъдат оценени!
Благодарим предварително!

С уважение,
Христо Зангов
Старши специаг

Свилен Гг
Директор.

