Покана за оферта
От:
Тел.:

Марияна Братованова
0876 549 132

E-mail:

mbratovanova@sofiyskavoda.bg

Дата:
Относно:
Оферта за закупуване и доставка на Стр.:
1
стоки/услуги
 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 :
Организатор на изпитвания за пригодност(PT provider), приложена таблица

в ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, съгласно

Подробни технически спецификации и изисквания: съгласно приложена таблица.
Изисквания към Участниците: Участникът да бъде акредитиран съгласно EN/ISO IEC 17043 или
еквивалент.
1
Офертата трябва да включва:
1.1. Копие от валиден сертификат за акредитация.
1.2. Попълнена и подписана Таблица Техническо и Ценово предложение
1.3. Срок на валидност на офертата - в календарни, не по-малко от 60 дни от датата на
получаване на офертата;
2
Място на към изпълнението:
Софийска вода АД, територията на гр. София
3. Цени и финансови условия:
В ценовата таблица следва да посочи:
3.1. Единична цена в лева без ДДС
3.2. При формирането на ценовото си предложение, участникът следва да има предвид
следното:
Единичните цени трябва да бъдат без ДДС, закръглени с точност до втория знак след десетичната
запетая и изразени в български лева.
Цените трябва да включват всички разходи и такси, платими от “Софийска вода” АД. Цените следва
да са крайни.
3.4. Предлаганата цена следва да включва доставката на PT тестовете и транспорта.
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.sofiyskavoda.bg
5. Начин на плащане: 100% след извършване на услугата, в срок до 60 дни след получаване на 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, На оценка подлежи получената стойност в клетка „Общо”.
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 и Снабдяване”

ОП

Приложение към заявка 10002549
За избор на организатор на изпитвания за пригодност(PT provider), акредитиран, съгласно EN ISO/IEC 17043
Планирано
Концентрационен
Количество на доставеният
участие Изисквания за Показатели
Матрица
обхват
материал
приблизителни
периоди

Max 20 µg/L

One 2 mL flame-sealed ampule yields
up to 2 liters after dilution. Contains a
subset of the analytes listed below at 220 µg/L.

07.202109. 2021

07.202109. 2021

1 ОП

Chlorpyrifos;Diazinon;Dimethoate

Water
Pollution/ПВ

2 ОП

Ametryn,Anilazine,Prometon,Prom
etryn,Propazine,Simazine,Trifluralin

Water
Pollution/ПВ

Max 20 µg/L

One 2 mL flame-sealed ampule yields
up to 2 liters after dilution. Contains a
subset of the analytes listed below at 220 µg/L.

3 ОП

pH

Water Supply/ПВ

Max 10

One 250 mL whole-volume bottle is
ready to analyze.

05.202106. 2021

One 250 mL whole-volume bottle is
ready to analyze.

05.202106. 2021

4 ОП

Calcium 30-90 mg/L
Calcium 30-90 mg/L
Magnesium 2-20
Magnesium 2-20 mg/L
mg/L
Sodium 12-50 mg/L
Sodium 12-50 mg/L
Calcium Hardness as CaCO3 75-225
Water Supply/ПВ Calcium Hardness as
mg/L
CaCO3 75-225 mg/L
Total Hardness as CaCO3 83-307
Total Hardness as
mg/L
CaCO3 83-307 mg/L

ТЕХНИЧЕСКО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА
УЧАСТНИКА

Предлагана цена в лв. от
участника*

5 ОП

Detection of
Salmonella species
<10,000
Detection of Salmonella species
cfu/L
<10,000
Enumeration of
cfu/L
Enterococci (faecal
Enumeration of Enterococci (faecal
streptococci)
streptococci)
<100,000
<100,000
cfu/100mL
cfu/100mL
Enumeration of
Повърхностна/
Enumeration of Escherichia coli
Escherichia coli
отпадна/вода за
<100,000
<100,000
къпане
cfu/100mL
cfu/100mL
Enumeration of faecal coliforms
Enumeration of
<100,000
faecal coliforms
cfu/100mL
<100,000
Enumeration of total coliforms
cfu/100mL
<100,000 cfu/100mL
Enumeration of
total coliforms
<100,000
cfu/100mL

10ml vial (to be resuscitated to final
volume of 10 x 1 litre)

05.202106. 2021

Общо лв. без ДДС

* Предлаганата цена следва да включва доставката на PT тестовете и транспорта

