ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци”
Гр. София, с. Яна, местност Садината, e-mail: office@spto.bg

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ
Oтносно: Доставка и монтаж на фабрична метална кабина за виличен повдигач
/мотокар/Mitsubishi DFD45N,
Пълно описание : „Доставка и монтаж на метална кабина с две врати и челно стъкло с
чистачка за виличен повдигач Mitsubishi DFD45N, работещ на територията на завод за
Механично и биологично третиране“
1. Изисквания към кабината:

Да бъде нова, неупотребявана, фабрично произведена и съобразена с модела и
характеристиките на виличния повдигач /мотокар/;

С обезопасено предно и задно стъкло, отопление и чистачки.

Монтажът да се извършва бързо и лесно директно върху защитната рамка на мотокара.

Материалите, от които е изработена кабината да са с висока устойчивост на температурни
колебания и механично въздействие.

Гаранционен срок на всички елементи на кабината: 24 месеца

2. Срок за изпълнение: до 30 работни дни от датата на сключване на договора;
3. Начин на образуване на цената: Предлаганата цена в лева да е крайна цена и да
включва всички разходи по закупуване, доставката, монтажа и гаранционния срок на
металната кабина.
Забележка: Когато фирмата не е регистрирана по Закона за данък върху добавената
стойност / ЗДДС/, не посочва ДДС в предложената от него цена.
4.Участниците да представят в офертата си:
 Подробно описание на предлаганото оборудване, придружено със снимки,
брошури или каталози, от които да е видно съответствието на предлаганата кабина с
поставените изисквания ;
 Oбща цена в лева, включваща всички разходи, свързани с качественото
изпълнение на предмета на пазарното проучване.
5. Място на доставка: Завод за МБТ- ОП СПТО,с. Яна, местност Садината
6. Изисквания към офертата:
 Да бъде адресирана до инж. Николай Савов- Директор ОП „Столично
предприятие за третиране на отпадъци
 Да бъде подписана и подпечатана от представляващия участника/кандидата
 Срок на валидност на офертите: не по- малък от 30 дни.
 Да съдържа сведения за участника с информация относно:
1. Официално име на участника:
1

2. Фирмени данни:
- седалище и адрес на управление:
3. Регистрация в Търговския регистър
Булстат /ЕИК/: ...............................................................
4. Адрес за кореспонденция:
телефон: ......./ факс: ............./ е-mail: ..........................................
3. Лице за контакти:
длъжност.....................
телефон: ......./ факс: ............./ е-mail: ..........................................
Моля, при проявен от Вас интерес да изпратите Вашето ценово предложение и
изисканата информация до 16.00 часа на 08.01.2016 г. по е-mail: office@spto.bg
Лице за контакт: инж. Георги Димитров
Тел. За контакт: 0889 095 601
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