СТАЦИОНАРНА КОМУНИКАЦИОННА И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
ВФ 46390, гр.София, бул. “Цариградско шосе” № 113 А, тел. 92 23 742, п. к. 1784

ЗАПИТВАНЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Моля, да ни бъде изпратено ценово предложение за доставка на „Уреди
и материали за домакинството”, както следва:
№
по
ред
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
Телевизор с технически изисквания: min 32",
LED, LAN, Full HD, USB, HDMI, Player,
VGA(DVI), възможност за монтаж на стена,
стойка за стена
Инверторна климатична система - вътрешно
тяло за високостенен монтаж, охладителна
мощност от 3.25 kw до 3.5 kw; консумирана
електрическа мощност до 1.2 kW/h;
електрозахранаване на външното тяло;
озонобезопасен хладилен агент. Допустими
граници на външна температура в зимен режим
до -15°С, в летен режим +40°С. Комплект с
изолирани медни тръби, ел. кабели, дренажна
тръба, стойка, дистанционно управление,
дължина на тръби между външно и вътрешно
тяло не по-малко от 5 м. С монтаж от доставчика.
Климатизатор с водно охлаждане
-охладителна мощност - 5000 W
-обработен въздух - 700 куб.метра на час
-размер - д-1200, ш-250, в-800
-фреон - 407С
-звуково налягане - до 50dB
-без отопление
-разход на вода - до 600 литра на час
Бойлер електрически с емайлиран
водосъдържател (50 л., 2 KW, 385x760 mm.,
вертикален)
Вентилатор с технически изисквания: регулиране
на височината: макс. 1,3 м; диаметър на перката
≥ 40 см.; степени на работа: мин. 3; ниво на
шума: ≤ 50 db, осцилация
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Плащането ще бъде извършено по банков път без авансово плащане,
след получаване на доставката.
Доставката трябва да се получи в подходящи за транспортиране
опаковки на адреса на заявителя, бул. „Цариградско шосе” № 113А.
Показателят за избор ще бъде по критерий „най-ниска цена”, общо за
всичките артикули.
Заявителят запазва правото си да коригира някои от количествата в
зависимост от разполагаемата финансова квота.
Очакваме Вашия отговор не по-късно от 12.00 часа на 26.11.2013 г. по
факс или електронна поща.
За справки и допълнителна информация майор Тихомир Стефанов
Тодоров тел. 02/9226820, факс: 02/9226999 и e-mail: sector5@abv.bg.
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