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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 доставка:
Количество

№

1

2

Описание на стоките

Доставка на Ръкавици нитрилни, размер L - без талк, за
защита от химични (алкохоли, органични разтворители,
киселини, основи, неорганични химични съединения) и
биологични агенти, отговарящи на стандарти БДС EN
ISO 420:2003+А1:2010, БДС EN ISO 374-1:2017, тип В,
БДС EN ISO 374-5:2017. Да притежават маркировка за
съответствие и необходимите етикети, пиктограми или
идеограми
Ръкавици винилни еднократни, размер XL - без талк,
подходящи за работа/ допир до зони с интензивно
замърсяване

Цена за 1 чиф т
без ДДС

О бщ о / л в . /
без Д Д С

16500
чифта,
размер L

200 чифта,
размер XL
Общо:

1.

Цените трябва да включват транспортните разходи до съответното място на изпълнение (DDP място за
изпълнение съгласно Incoterms 2010), 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 и изпълнение: „Софийска вода” АД , Централни складове, Военна рампа, бул. „Илиянци“
17 - на територията на „Булавто", град София
3. Офертата трябва да включва:
осрок на изпълнение след изпращане на поръчка.
осрок 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;
о декларация за съответствие, издадена от производителя и заверена от участника
сертификат за ЕС изпитване на типа, съгласно Регламент (ЕС) 2016/425.
4. Към настоящата Покана за оферта се прилагат Условията за покупки на Софийска вода АД, съгласно
които избраната за изпълнител фирма трябва да изпълни поръчката, публикувани на електронен адрес:
www.sofivskavoda.bg
5. Начин на плащане: 100% след извършване на доставката, в срок до 60 дни след получаване с приемопредавателния протокол и коректно попълнената фактура.
6. Указания за подаване на офертата: в определения по-горе срок за подаване на оферти по имейл.
7. Получените оферти ще бъдат оценени въз основа на следните показатели и методика за оценка:
най-ниска цена
8. Офертите, които не отговарят на заложените в поканата изисквания няма да бъдат оценени!
С уважение,
Марияна Братованова
Старши специалист “Снабдяване”

Свилен Габровски ~ . .
Директор „Логистика й снабдяване"

