
Софийска вода
3<bu^vaAtuucsi huL oa/toS'OJtujcL 37 owl 3077

част am Q v e o l ia
П о к а н а  з а о ф е р т а __________________________

6т:
Тел.:
E-mail:

_______________________________ Дата:
Относно: Оферта за закупуване и доставка на Сгр.:

стоки/услуги__ _____
Моля за спешен отговор

Христо Зангов
02 8122495
hrzanaovOsofivskavoda.lbg

20.09.2022 г.
2 -------------------------

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:

№ Описание на стоките Необходимо 
количество бр.

Ед. Цена - лв., 
без ДДС -  за бр.

Сума - лв., без
ДДС

1

Пералня с капацитет - 10 кг; обороти на 
центрофуга - 1400; LED дисплей, програми на 
пране -минимум 10; с термопомпа; инверторен 
мотор; защита от преливане; отложен старт; 
предно зареждане; гаранция - мин.24 месеца, 
А+++, размери - 850/600/640

3

2

Сушилня с капацитет на сушене - 9 кг; обороти 
на центрофуга - 1400; тип на изсушаване - 
Condenser; LED дисплей, програми на сушене - 
3; с термопомпа; предно зареждане; с 
подходящи технологии за сушене на дрехите на 
щадящо ниски температури; инверторен мотор; 
отложен старт; гаранция - мин. 24месеца, А+++, 
размери - 850/600/610

3

3

Пералня със сушилня с капацитет - 9 кг; 
капацитет на сушене - 6 кг; обороти на 
центрофуга - 1400; тип на изсушаване - 
кондензационно; LED дисплей, програми на 
пране -10/ програми на сушене - 3; с 
термопомпа; предно зареждане ; с подходящи 
технологии за сушене на дрехите на щадящо 
ниски температури; инверторен мотор; защита 
от преливане; отложен старт; гаранция - мин. 24 
месеца, А+++, размери - 870/600/630; 
дълбочина 600, мощност -  2200 W

2

4

Професионална пералня с капацитет на пране - 
15 кг; обороти на центрофуга - до 1200/ с 
възможност на контрол на оборотите/; Други 
програми: Цветни, деликатни, дълбоко 
изпиране, бързо изпиране; Други допълнителни 
функции; гаранция - мин.24 месеца, А+++, 
размери - 1067/690/660

2

5

Професионална сушилня с капацитет на сушене- 
15 кг; подходящи програми за сушене ; 
програма за минимално мачкане /лесно гладене 
на фини дрехи; гаранция - мин.24 месеца, 
А+++, размери - 1120/737/717

2

6

комплект професионална пералня и сушилня 
съгласно следните изисквания: 
за пералнята: капацитет 8 кг; професионален 
барабан с 4,5 мм. отвори и голямата изхвърляща 
система; центрофуга - 1400 об./ мин.; Снабдена 
с всички необходими за професионалното пране 
програми от дезинфекция до пране; стабилен 
корпус, антивибрационна система; Устойчива на 
корозия и химикали: Иноксов преден и горен 
панел; Безпроблемна работа със силнозамърсено 
пране- работни облекла и др. поради състемата 
на отвеждане - дренажна клапа; Устройство за 
защита от преливане с Aqua Control сензор; 
за сушилнята - капацитет -8 кг; снабдена с 
всички необходими за професионалното сушене 
- 16 автоматични програми; Професионално

2



програмирана за отлични резултати и висока 
енергийна ефективност(есо, автоматична, по 
време и само вентилиране); Грижа против 
намачкване; Възможност за включване в канал и 
без такъв; Устойчива на корозия и химикали: 
Иноксов преден и горен панел; Електронен LCD 
дисплей: минимум 24 месеца гаранция, А+++

Общо:
1. Цените трябва да включват транспортните разходи до съответното място на досгавка/изпълнение 

(DDP място за досгавка/изпълнение съгласно Incoterms 2000), както 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, Централен склад, бул. Илиянци №17, 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 офертата - 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 Декларация за експлоатационни показатели;
о Страници от актуален каталог с описание на техническите параметри на артикулите; 
о Потвърждение, че при доставка на уредите ще бъдат представени Инструкции за безопасна 

експлоатация от производител /на български език/ - за всеки от уредите; 
о Потвърждение за наличие на СЕ маркировка;
о Потвърждение за минимален гаранционен срок - 24 месеца, за всеки отделен уред; 
о Сертификат за качество - в случай, че е приложимо; 
оДекларация за съответствие - в случай, че е приложимо;
оДекларация за максимален срок на доставка - до 22 работни дни след получаване на поръчката от 

страна на Възложителя.
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: 
www. sofi vskavoda. ba

6. Начин на плащане: 100% след доставка на стоките, в срок до 60 дни след получаване на приемо- 
предавателния протокол и коректно попълнената фактура.

7. Указания за подаване на офертата: в определения по-горе срок за подаване на оферти - по имейл 
или в деловодството на Софийска вода АД, гр. София 1618, бул. Цар Борис III №159.

8. Получените оферти ще бъдат оценени въз основа на следните показатели и методика за оценка: най- 
ниска стойност на клетка „Общо", която е сума от всички стойности в колона „Сума -  лв., без ДДС' - при 
съответствие на офертата с изискванията на поканата.

9. ОФеотите. които не отговарят на заложените в поканата изисквания няма да бъдат оценени! 
Благодарим предварително!

С уважение, 
Христо Зангс 
Старши спецг V ___ вори по ЗОП"

Свилен Габровски
Директор Логистика и снабдяване
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