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ПП  ОО  КК  АА  НН  АА  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 Моля, да ни бъде изпратено ценово предложение/оферта за „Ремонт на 

UPS Sicon ST 30kVA”, който включва следните дейности: 

 

№ Наименование на дейностите мярка 
коли-

чество 

1.  
Доставка и подмяна на Акумулаторна батерия за UPS 

12V/42Ah (12V/40Ah) 
бр. 30 

2.  Доставка и подмяна на кондензатор 2200 µF/450V бр. 6 

3.  Доставка и подмяна на кондензатор 200 µF/250V бр. 3 

4.  Доставка и подмяна на вентилатор Е170048 бр. 3 

 

Предложената цена да е в лева с включен ДДС. 

За изпълнението на поръчката ще бъде сключен договор. 

Плащането ще бъде извършено: 

- по банков път; 

- без авансово плащане; 

- до 30 дни след представяне на данъчна фактура и подписан приемо-

предавателен протокол, подписан от страните по договора; 

Показателят за избор ще бъде по критерий „най-ниска цена”. 

Предложението/офертата да бъде подписано и подпечатано с печат на 

фирмата, както и да съдържа адрес и телефон/факс за контакт. 

Срок на валидност на офертата - 60 (шестдесет) календарни дни от край-

ния срок за получаване на офертите. 

Документи, които трябва да бъдат представени с ценовото предложение: 

o валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или екви-

валентно на името на участника за извършване на доставка и монтаж на 

батерии за непрекъсваеми токозахранващи устройства – UPS – заверено 

копие; 

o декларация, че гаранционния срок на предмета на поръчката „Ремонт 

на UPS Sicon ST 30kVA” ще е минимум – 2 (две) години; 

o декларация, че фирмата притежава удостоверение за достъп до класи-

фицирана информация - държавна тайна, а служителите й, които ще 

извършват ремонта - разрешение за достъп до ниво „секретно”. 

Срок за изпълнение на доставката: до 30 ноември 2013г. 

Място на доставката: гр. София 
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Очакваме Вашият отговор не по-късно от 16:
00

 ч. на 23 август 2013 г. по 

факс 02/9229585, на e-mail: ddeyan@abv.bg или на адрес: гр. София, кв. Горубля-

не, п. код 1138, военно формирование 28870. 

За контакти: Александър Радев, тел. 02/9229574 и 0888 485 622. 

 


