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Уважаеми дами и господа,
Моля, в срок до 3 работни дни, считано от датата на настоящата покана, да ни предложите оферта,

съдът: <а техническо и финансово предложение за следната доставка:

№ Описание на стоките Необходимо 
количество бр.

Ед. Цена -  лв., 
без ДДС -  за бр.

Сума - лв., без
ДДС

Аварийни душове за промивка на очи при работа с ОХВС, съгласно следните изисквания:

1

Преносима система за промиване на очи; 
материал: Полиетенови + Steel ; вода/ 
капацитет -8Gal / от 30 до 60 L, вкл.; Висока 
интензивност, добра здравина, устойчивост на 
топлина и студ,
Стандарт - ANSI / ISEA Z358.1-2014 и OSHA 29 
CFR 1910.151
дължина/ширина/ височина - 357хб35х3б0мм; 
количка -250х665х525мм/ кофа - 
540х580х510мм 
Flow скорост- 2.6L / мин

8

2

С две душови глави (дюзи) под ъгъл 45°; с 
вграден ограничител на дебита; за открит 
монтаж на стена; технологична връзка към 
водозахранване. Бързият конектор да е 
снабден с вграден филтър за предотвратяване 
на попадане на отломки или замърсители 
Стандарт - ANSI 2358.1-2009 И DIN EN 15154- 
2:2006
Обща ширина вкл. дръжка: 240 тт ;Д ъ л ж и н а  
от стената: 330 mm
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3

С две душови глави (дюзи) с вграден 
ограничител на дебита, в раковина от 
неръждаема стомана; за открит монтаж на 
стена; технологична връзка към 
водозахранване. Бързият конектор да е 
снабден с вграден филтър за предотвратяване 
на попадане на отломки или замърсявания в 
дюзата, за да се избегне вторично увреждане 
на очите.
ANSI Z358.1-2009 И DIN EN 15154-2:2006 
Обща ширина вкл. дръжка: 425 т т ;Д ъ л ж и н а  
от стената: 385 mm

7

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, ПСПВ Бистрица, кв. Бункева, 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 съответствие с нормативни изисквания;
о Декларация за експлоатационни показатели;
о Актуален каталог на артикулите;
о Инструкция за безопасна експлоатация от производител /на български език/;



о Декларация 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.sofivskavoda.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 Сума -  лв., без ДДС -  при съответствие на офертата с изискванията на поканата.

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