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
”Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и
пружини” както следва:
№
по
ред
1

Наименование на отбранителния продукт
2
Комплект ръчни инструменти (1/4"+3/8"+1/2"
122 части, 500x365x105 mm, 10300 g.)
Фазоуказател (обхват на детектираното Uac:
90~1000 V; честота 50 / 60 Hz; индикация-зумер,
мигащ светодиод за наличието на напрежение;
индикация за изтощена батерия; автоматично
изключване: ~ 30 мин.; захранване: батерия
2xAAA; размери: 150x109 мм.)
Пистолет за силикон метален H16
Комплект шестограми от 9 бр PROSKIT HW229B или еквивалент 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0
8.0 10.0мм
Аксесоари за крим клещи 1PK3003D5 подходящи за коаксиални кабели RG-58, RG174, RG-8218, 50OM / 75OM HEX 0.213; 0.178;
0.068; 0.042

Мярка Количество
3

4

брой

1

брой

5

брой

2

брой

1

брой

1

Клещи за кримпване RJ 6 - за телефонни букси
RJ11 RJ12

брой

1

Клещи за кримпване RJ 6-8 или еквивалент 7. Метални клещи HT-568 за кримпване на букси
RJ11 RJ12 RJ45

брой

1

брой

1

брой

1

брой

1

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Клещи заголвачки CP501 или еквивалент клещи за оголване и рязане на плосък кабел и
8. кръгъл кабел с диаметър 3.2-9.5mm. Подходящи
за кабел UTP, FTP, SFTP. Настройка с болт за
определен кабел
Клещи секачки CHROME VANADIUM 125mm
9.
или еквивалент
Клещи секачки CHROME VANADIUM 125mm
10.
или еквивалент

№
по
Наименование на отбранителния продукт
ред
1
2
11. Клещи юстировачни
Клещи зачистващи Knipex 200 мм или
еквивалент :
- за проводници от 0.03 - 10 мм²
- за тънък ивичен кабел до 10 мм ширина
- спирачен механизъм за дължина от 3 - 18 мм
- за единични, многочислени и фини жични
кабели с пластмасова или гумена изолация
12. - с резец за медни и алуминиеви жици
- дълбочината на отрязване може да бъде
настроена за различни изолационни материали
- плавно работещ механизъм
- лесно подменящи се пластмасови челюсти,
които се нагласят автоматично към съответното
кабелно сечение и предотвратява повреждане на
проводника
Чирак-клещи
- дължина 250 мм
13. - ширина на захват на кръг ф 8- 40.0 мм
- ширина на захват на квадрат ф 0- 20.0 мм
- тегло 0,510 кг.
Клещи чираци 2952-165 – спецификация:
14. - дължина 165 мм.;
- максимален захват 55 мм.
Тръборез 3-28 мм, Cu-Inox
Специално за употреба в труднодостъпни места.
Здрава изработка и закалени ролери с обратно
налягане, осигуряващи точно подравняване към
тръбата и дълъг работен живот.
Голям контролен бутон от метал за лесно
15. захранване и рязане.
Широк, прецизен лагер на режещия диск върху
закалена, невъртяща се полуос, гарантира
рязане под прав ъгъл.
Режещ диск, защитен от докосване на ролерите
с обратно налягане посредством ограничител на
захранването.

Мярка Количество
3
брой

4
1

брой

1

к-т

2

брой

2

брой

2
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Предложените цени да са в лева с включен ДДС.
Плащането ще бъде извършено по банков път без авансово плащане.
Предложението/офертата да бъде подписано/а и подпечатано/а с печат на
фирмата, както и да съдържа адрес и телефон/факс за контакт.
Очакваме Вашият отговор не по-късно от 16,00 часа на 04.12.2013 г.
по факс, електронна поща или предоставен на място: бул. „Цариградско
шосе” № 113А.
За контакт: капитан Иво Иванов тел. 02/92 23742, факс.02/9744072;
факс:02/9023747, e-mail: podelenie@armf.bg
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