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П о к а н а  з а  о ф е р т а  1 0 0 1 3 5 4 7  
  От: Мира Янкова 

  Тел.: 0884 106 326 

   

 
 

E-mail: mteneva@sofiyskavoda.bg 

  Дата:   23.11.2022 

Относно: Оферта за закупуване и доставка на 
стоки/услуги 

Стр.: 3 

 Моля за спешен отговор    

Уважаеми дами и господа, 
 
Моля, в срок до 10 работни дни, считано от датата на настоящата покана, да ни предложите 

оферта, съдържаща техническо и финансово предложение за доставка на: 

No Изделие Количество Ед. цена  
без ДДС 

Обща цена  
без ДДС 

1. Самоцентриращ патронник 3-челюстен 
 

1 брой 
  

2. Самоцентриращ патронник 4-челюстен 
 

1 брой 
  

3. Фланец тип „С“ за самоцентриращ патронник 
 

2 броя 
  

  Общо:  

1. Участниците могат да подават оферта за всяка една позиция поотделно или за всички 
позиции от ценовата таблица. 

2. 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. 

3. Офертата трябва да включва: 
-срок на доставка : не повече от 60 раб. дни 
-гаранционен срок на стоките –  мин 12 месеца 
-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; 
 

4. Срок и процедура за приемане на рекламации, в случай, че е приложимо 
 

5. Офертата трябва да бъде придружена с: 
-техническо предложение; 
-срок на доставка и гаранционен срок, съгласно поканата;  
-ценово предложение; 
-срок на валидност на офертата. 

  6. 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.sofiyskavoda.bg 

   7. Начин на плащане: 100% след извършване на доставката, в срок до 60 дни след 
получаване на приемо-предавателния протокол и коректно попълнената фактура. 
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         8. Указания за подаване на офертата: в определения по-горе срок за подаване на оферти по 
имейл или деловодството на „Софийска вода” АД, гр. София 1618, бул. Цар Борис III, №159, на 
вниманието на Мира Янкова. Работното време на деловодството е от 8:00 до 16:30 часа. 

         9. Получените оферти ще бъдат оценени въз основа на следните показатели и методика 
за оценка: предложена най-ниска цена  

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

  

Приложения: 
 

• Техническо задание 

 
 
С уважение,  
 

Мира Янкова      Свилен Габровски   
Старши специалист „Логистика, пазари    Директор „Логистика и снабдяване“ 
и мониторинг на договорите“ 
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Приложение  
 

Техническо задание за доставка на 2бр. самоцентриращи универсала  
и два фланеца към тях за Български струг тип: С11  МТ  
 

1. Универсален самоцентриращ патронник DIN 6350 за металорежеща 
машина, 3-челюстен, I-ви клас на точност с прави и обратни челюсти. 
 

Серия К11 250  Ø250 

 

 

 
 
 

2. Универсален самоцентриращ патронник DIN 6350 за металорежеща 
машина, 4-челюстен, I-ви клас на точност с прави и обратни челюсти. 
 

Серия К12 250  Ø250 

    
 
 
3. Фланец тип „С“ за универсален самоцентриращ патронник за Българскиа 
металорежеща машина тип: С11 МТ 
-Присъединителен размер 139.719мм на конус с 4бр. болта М16 
 


