Индекс на документа: РИ-ИСУ08.02.00.00.00/11-1

Рег.№ 93-00-11143/09.09.2016г.

„АСАРЕЛ МЕДЕТ” АД
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Относно: Доставка на продукти Motorola
ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА.
Настоящото офертно проучване има за цел избор на доставчик на продукти Motorola, с
който „Асарел-Медет“ АД да сключи рамков договор за доставка за собствени нужди.
I. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА.
1. Спецификация за доставка:
№ Наименование/Описание
1.

2.
3.
4.

Радиостанция Motorola DP2600 VHF 136MHz – 174MHz 5W, в комплект с
батерия Li-Ion 1600mAh, зарядно устройство, антена, клип-белт и инструкция
за употреба
Зарядно устройство WPLN4137BR
Конектор Kit AP7161 CONN RJ45 PLUG
Антена Motorola AP8163 Access point

K-во
бр.
3

5
10
3

2. Прогнозна годишна потребност:
№ Наименование/Описание
1.
2.
3.

Радиостанция Motorola DP-серия
Радиостанция Motorola DМ-серия
Батерия за радиостанция DP и CP серии

K-во
бр.
10
6
40

II. В ОФЕРТАТА СИ ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:
1. Предложат твърда ед. цена за изисканите позиции по таблицата от т.I.1.
(спецификация), без ДДС.
2. Предложат пълна ценова листа и условия за доставка след писмена поръчка на
Купувача на допълнителни цифрови радиостанции и аксесоари от DP- и DM-серии,
аксесоари за радиостанции от CM и CP-серии (до спиране от производство), аксеспойнтове и аксесоари и съответни отстъпки по групи стоки.
3. Да посочат:
• Франкировка: DDP склад на Купувача, гр. Панагюрище, площадка Асарел
(Incoterms 2010);
• Срок на доставка – в дни, след всяка писмена поръчка;
• Условия на плащане: максимален срок разсрочено плащане след всяка доставка;
• Гаранционен срок – в месеци, минимум 24 месеца след доставка.
• Валидност на офертата.
4. Да предоставят:
• Референтен списък на клиенти: участниците следва да представят Референтен
списък на клиенти с адреси и телефони за извършени доставки и година на доставяне на
стоки със същите параметри;
• Референции от минимум 3-ма други настоящи клиенти.
• Удостоверение за актуалното състояние на фирмата.
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III. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
Офертата, адресирана до Директор „Одит и Контрол”, се представя по един от следните
начини:
- запечатана в плик с адрес: „Асарел Медет”АД, гр.Панагюрище;
- на факс: 0357/ 60 260 или 60 250;
- на E-mail: pbox@asarel.com
На офертата изискваме да се поставят надписите: „Оферта за доставка на продукти
Motorola”, „Да се отвори само от определената за целта комисия” и при представяне в плик –
обозначен „Подател: ........…”.
Краен срок за предоставяне на офертите: до 16,00ч на 04.10.2016г.
IV. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.
1. Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се
оповестяват след приключване работата на комисията. Всички участници ще бъдат
информирани писмено за резултатите от търга.
2. Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на
офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за
влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез
корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се
освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се
прекратяват.
3. За допълнителна информация и електронен вариант на настоящото запитване:
www.asarel.com /Актуално / Търсене и Предлагане.
4. За контакти: Дамян Димитров /Специалист Доставки/ - тел.0357/ 60 356, e-mail:
damiand@asarel.com

С уважение:
Специалист Доставки: Д. Димитров.........................................
Експерт Търговия: инж. Т. Влайков .........................................
Р-л отдел Д и Л: В. Хаинова ........................................................
Р-л отдел ИТТ: инж. Н. Кузманова ............................................
Директор Р и Л: инж. Ив. Василев .............................................
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