част от

IVEOLIA

По к а на за о фе р т а
От:

Елена Петкова

Тел.:

02 8122560

Факс:

02 8122588 или 8122589

E-mail:

epetkova@sofivskavoda.bg

Дата:

25.03.2020 г.

У в а ж а е м и дами и господа,
Молим в срок до 7 работни дни, считано от датата на настоящата покана да ни
предложите оферта за изпълнение на следните дейности, съгласно посоченото в приложенията:
Рехабилитация (укрепване) на резервоара за утайки в
цех „Механично обезводняване" в СПСОВ „Кубратово"
1. Място за изпълнение: СПСОВ „Кубратово"
2. Офертата трябва да включва:
2.1. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец) съдържащо:
> Данни за участника.
> Срок за изпълнение на поръчката.
> Срок на валидност на офертата - не по-малко от 60 дни от датата на получаване на офертата.
2.2. Ценово предложение (по образец) включващо:
> Попълнена ценова таблица. Цените трябва да включват всички разходи във връзка с
изпълнението на поръчката. Изразете цените в български лева, без ДДС и до втория знак след
десетичната запетая.
2.3. Декларация за извършен оглед на обекта (по образец). Участниците следва да
направят задължителен оглед на обекта, предмет на поръчката. Посещението на обекта ще
се осъществи след уточняване с посоченото лице за контакт за огледи. Лице за контакти
за извършване на огледа: Вилхелм Петров, тел. 0884172593.
3. Към настоящ ата 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:
https://www.sofivskavoda.bg/about/public commission 33.aspx.
4. Начин на плащане: 100% след извършване на услугите, в срок до 45 дни след получаване
на приемателно-предавателния протокол и коректно попълнената фактура.
5. Указания за подаване на офертата: Офертите се подават на български език в определения
по-горе срок за подаване по имейл - epetkova@sofivskavoda.bg или в деловодството на
Софийска вода АД, ул. Бизнес Парк София, сграда 2А, Младост 4, София 1766, на вниманието
на Елена Петкова - Старши специалист „Снабдяване". Върху плика с офертата кандидата
посочва своето наименование, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и
предмета на офертата.
Работното време на Деловодството на „Софийска вода" АД е от 08:00 до 16:30 часа всеки
работен ден.
6. Получените оф ерти ще бъдат оценени въз основа на следните показатели и
методика за оценка: най-ниска предлож ена цена, при съответствие на офертата с
изискванията на поканата. На оценка подлежи стойността, посочена в клетка „Общо" от
Ценовата таблица.
7. О ф ертите, които не отгова р ят на з а л о ж е н и те в поканата изисквания ням а да
б ъ д ат оценени!
Благодарим предварително!

Заличена информация
на основание ЗЗЛД и
Регламент ЕС 2016/679

С уважение,
Елена Петкова
Старши специалист "Снабдяване"

Заличена информация
на основание ЗЗЛД и
Свилен Габровски Регламент ЕС 2016/679
Директор „Логистика и доставки"
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Образец
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на поръчка с предмет
Рехабилитация (укрепване) на резервоара за утайки в
цех „ Механично обезводняване" в СПСОВ „Кубратово"

Име: .........................................................................
в качеството на:

.................................................

Фирма/участник: ......................................................
Адрес за кореспонденция: ........................................
Телефон: ......................................
Електронен адрес:

......................................

ЕИК/Булстат:

......................................

Факс:

Седалище и адрес на управление: ...........................
B IC :__________________________________________
IBA N :_________________________________________
Обслужваща банка:____________________________

След като се запознахме и приехме условията на Поканата за оферта с горния предмет,
включително всички приложения към нея, предлагаме с настоящето да изпълним
поръчката в съответствие с изискванията на възложителя на цени, които са посочени в
Ценовата таблица.

Срок на изпълнение - ............. работни дни след получаване на поръчката
Тази оферта остава валидна за срок о т ............................................... дни, считано
от крайната датата за подаване на оферти.

Дата:

Подпис:

Подписва се от законния представител на участника.

Образец
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на поръчка с предмет
Рехабилитация (укрепване) на резервоара за утайки в
цех „ Механично обезводняване" в СПСОВ „Кубратово"

1. ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

№

Дейности

Цени

Доставка на материали

1

Студено огънат неръждаем профил 100Х100Х4мм
10м.

2

Неръждаем профил 80Х80Х4мм
10м.

3

Неръждаем П-профил студено огънат 50X50Х30Х4
10м.

4

Аргон и тел за 45 метра заварки

Извършване на дейности

5

6

Почистване на стари заварки

Извършване на заваръчни дейности по укрепване на
резервоара за утайки

ОБЩО:

Дата:

Подпис:

Подписва се от законния представител на участника.

Образец

Д Е КЛ А РА Ц ИЯ

ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД

Име: .....................................................................................................................
в качеството на:

...............................................................................................

Фирма/участник: ...................................................................................................
във връзка с обществена поръчка с предмет Рехабилитация (укрепване) на
резервоара за утайки в цех „Механично обезводняване" в СПСОВ „Кубратово"

Д Е К Л А Р И Р А М:

На ................2020г., в присъствието на представител на „Софийска вода" АД, извърших
оглед на място и се запознах с особеностите на обекта, предмет на обществена поръчка
за „Рехабилитация
(укрепване)
на резервоара за утайки
в цех „Механично
обезводняване" в СПСОВ „Кубратово".

Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни.

Декларатор:
(име, подпис)

Представител на
„Софийска вода" АД:
(име, подпис)

