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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:

№

Описание на услугите

1

Извършване на оценка от
лицензиран оценител на
употребявани ППС,
собственост на „Софийска
вода“ АД, с цел продажба.

1.

Цена за извършване на
Цена за извършване на
оценка, в лева без ДДС, на 1 оценка, в лева без ДДС, на
ОБЩО
брой употребяван лек и
употребяван товарен
(сбор от
товарен автомобил до 3,501- автомобил над 3,501 и
двете цени)
друго ППС - единична цена
единична цена за един
автомобил
за един автомобил

Цените трябва да включват транспортните разходи до съответното място на изпълнение (DDP място за
изпълнение съгласно Incoterms 2010), както и всички разходи и такси, платими от “Софийска вода” АД,.
Изразете цените в български лева, без ДДС и до втория знак след десетичната запетая.
Цените трябва да останат без промяна за срока за извършване на услугата- минимум 24 месеца

2. Прогнозна стойност-3000 лв. без ДДС
3. Място за изпълнение: „Софийска вода“ АД, град София.
4. Изисквания към кандидатите:
>

Участникът да е лицензиран оценител, вписан в публичния регистър на „Камарата на независимите
оценители в България“

>

Сертификат за оценка на машини и съоръжения.

5. Офертата трябва да включва:
осрок на изпълнение
о срок на валидност на офертата - в календарни или работни дни или до конкретна дата, не по-малко от 240
дни от датата на получаване на офертата;
6. Офертата трябва да бъде придружена с:
>
Данни за лицето, което прави предложението;
>
Копие от валиден лиценз за оценител на машини и съоръжения, МПС;
>
Документ доказващ членство в Камарата на независимите оценители.
7. 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.sofivskavoda.bg
8. Начин на плащане: 100% след извършване на услугата, в срок до 45 дни след получаване на приемопредавателния протокол и коректно попълнената фактура.
9. Указания за подаване на офертата: в определения по-горе срок за подаване на оферти по факс или имейл.
10. Получените оферти ще бъдат оценени въз основа на следните показатели и методика за оценка:
предложена най-ниска цена в клетка „ОБЩО“, която представлява сбор от двете цени.
11. Офертите, които не отговарят на заложените в поканата изисквания няма да бъдат оценени!

С уважение,
Марияна Братованова
.^
Старши специалист "Снабдяване”
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Мениджър „Снабдяване"

