ЗАПИТВАНЕ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Моля, да ни бъде изпратено ценово предложение за доставка на следните ръчни
инструменти по артикули и брой:
№.

Артикул

Брой

1.

Моторен трион:
 обем на двигателя: 38 – 46 куб. см.;
 мощност: 2,0 – 2,8 к.с.;
 стандартна дължина на рязане – 40 см.;
 препоръчителна дължина на шината 33 – 51 см.
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2.

Моторен трион:
 обем на двигателя: 68 – 75 куб. см.;
 мощност: 5,0 – 7,8 к.с.;
 стандартна дължина на рязане – 45 см.;
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3.

Моторна коса (храсторез):
 тип на двигателя: едноцилиндров, бензинов, двутактов с
въздушно охлаждане;
 обем на двигателя: 42 – 50 куб. см.;
 мощност: 1,7 – 3,0 к.с.;
 широчина на косене с метален нож: 25 – 32 см.;
 широчина на косене с корда: 40 – 50 см.;
 диаметър на кордата:2,4 – 3 мм.;
 самар за моторна коса с възможност за регулиране по височина и
ширина;
 тризъб метален диск с диаметър:25 – 32 см.;
 кордова глава;
 циркулярен диск с диаметър: 20 – 30 см.;
 накрайник за кастрене на дървета (крастачка);
 накрайник за подрязване на жив плет и храсти.
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Изборът на доставчик ще е по обособени позиции.
Доставката трябва да се получи в подходящи за транспортиране опаковки на адрес: гр.
София, бул. Цариградско шосе №, 113 А военно формирование 46390.
Предложената цена да е с включен ДДС. Показателят за избор ще бъде по критерий
„най-ниска цена”.
За предложените продукти да бъде посочен и гаранционен срок, но не по – малък от 12
месеца.
Към предложението да бъде включена и подробна техническа спецификация на
предлаганите артикули.
Плащането ще бъде извършено по банков път, след получаване на доставката. За
изпълнение на поръчката ще бъде предоставен едномесечен срок.
Предложението да бъде подписано и подпечатано с печат на фирмата, както и да
съдържа адрес и телефон за контакт.
Очакваме Вашият отговор не по-късно от 14.06.2013 г. по факс или електронна поща.
За справки и допълнителна информация тел. 02/9226807, 02/9226808 факс: 02/9226999
и e-mail: sector5@abv.bg
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