ЗАПИТВАНЕ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Моля, да ни бъде изпратено ценово предложение за доставка на уреди за оценка
на микроклимата на работното място и лични предпазни средства по следните артикули
и количества:
№.

1

2

3
4

Артикул
Брой/Чифт
1. Очила от поликарбонат ударозащитни
50
2. Очила за оксиженисти с повдигащ се екран
20
3. Шлем за заварчици окомплектован със стъкло № 12 и слюда
10
4. Раменно – бедрен колан (сбруя) да отговаря на ЕN 361
10
5. Позициониращ колан – да отговаря на EN 358
10
6. Дъждобран (наметало от ПВХ) цвят камуфлаж
40
7. Ботуши от ПВЦ водо-киселинно защитни – 28 см
20
8. Ботуши от ПВЦ водо-киселинно защитни, антистатични – 38 см
20
9. Високи ботуши до таза (рибарски) изработени от полиуритин
20
10. Работни ръкавици от латекс - домакински
500
11. Работни ръкавици топени в латекс с ластичен маншет
200
12. Работни ръкавици от PVC с подплата от памук
100
13. Работни ръкавици от телешка кожа и плат с подсилена длан и
акрилова подплата
100
14. Работни ръкавици за заварчици от телешка кожа
20
15. Студозащитни работни ръкавици с маншет притегнат с велкро
15
16. Външни антифони
20
17. Формована прахозащитна маска с клапа - за защита от твърди
частици и течни аерозоли
40
Мултифункционален анализатор за: шум, осветеност, температура и
влага (окомлектован с необходимите сензори, ръководство за работа и
1
чанта за носене)
Уред за измерване електромагнитни лъчения с външен три осев сензор
(да отговаря на IEC801-1 (EN50081-1) и IEC 204 (EN60204)), да бъде
1
окомлектован с необходимите сензори, ръководство за работа и чанта за
носене
Книги за ежедневен инструктаж
100

Изборът на доставчик ще е по обособени позиции. Номерата и размерите на
артикулите, които имат такива, ще бъдат определени след избора на изпълнителя.
Доставката трябва да се получи в подходящи за транспортиране опаковки на
адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе №, 113 А за военно формирование 46390.
Възложителят няма да заплаща разходите по доставката.
Предложената цена да е с включен ДДС. Показателят за избор ще бъде по
критерий „най-ниска цена”.
Плащането ще бъде извършено по банков път, след получаване на доставката. За
изпълнение на поръчката ще бъде предоставен едномесечен срок.
Очакваме Вашият отговор не по-късно от 14 ч. на 22.11.2013 г. включително по
факс или електронна поща.
За справки и допълнителна информация тел. 02/9226807, 02/9226808 факс:
02/9226999 и e-mail: sector5@abv.bg

