ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ПОКАНА
"Булгартел" ЕАД, със седалище и адрес на управление в град София, бул.
„Панчо Владигеров“ № 66, ЕИК 131341659 и адрес за кореспонденция - гр.
София, ул.„Тинтява"' №13Б, Бизнес център „Доверие", ет. 3, кани всички
заинтересовани лица да вземат участие в конкурс по оферти.
1.

Предмет на поръчката
1.1
Доставка и монтаж на :
Модулна токоизправителна система 380V/48 V с минимална мощност 15
kW, резервираност на модулите N+1, описана в приложените
Технически изисквания;
1.2
Място на изпълнение на предмета на поръчката: КС Лозенец, с.
Лозенец, обл.Ямбол.

2.
Цена и начин на плащане:
Цената следва да се предложи в български лева, DDP в мястото на
изпълнение на предмета на договора. Цената не включва ДДС. Цената
включва всички необходими работи, доставки, материали и средства,
необходими за изпълнение на поръчката.
Начин на плащане – по банков път в 30-дневен срок след подписване на
приемо-предавателен протокол и издаване на фактура.
3.
Срок за изпълнение на предмета на поръчката:
Максимум 40 /четиридесет/ календарни дни.
4.

Минимален срок за валидност на офертите за изпълнение на предмета
на поръчката - 30 (тридесет) календарни дни от датата на подаването
им.

5.
Критерий за оценка – най-ниска цена.
Цената включва:
 Модулна токоизправителна система 380V/48 V с минимална мощност 15
kW, резервираност на модулите N+1;
 Цена на модулите за увеличаване на мощността с 6кW.
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6.

Срок и място на представяне на офертите
6.1. Офертите се подават в офиса на „Булгартел" ЕАД на адрес гр.
София, ул. „Тинтява" 13Б, Бизнес център „Доверие", ет. 3, офис 3-4
до 17:00 ч. на 12.10.2016 г.

7.

Всяко заинтересовано лице може да се обръща за допълнителна
информация
към г-н Иван Йончев, сл. тел: (359 2) 819 40 47, моб: 0888 744552,
Факс: (359 2) 819 40 50;
е mail: office@bulgartel.bg

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/инж. НИКОЛА ВАСИЛЕВ/
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