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№93-00-11320/14.09.2016г.
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА ЗА ДОСТАВКА НА
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПОМПА WARMAN
Уважаеми Господа,
Моля за нуждите на “Асарел – Медет “ АД гр. Панагюрище да ни оферирате
доставката на резервни части за помпи Warman , както следва:
№

Означение

1

F8147R55

2

F8018R55

3
4
5

F8083R55
E111Q21
E063HS1P05

6

E109S10

7

F109S10

8

53T456N387

9

F8036HS1R55

10 Е 08910 S10
11 Е 108 G02

Наименование

Помпа 10/8 ЕМ
работно колело/ Impeller
облицовка на кожуха смук. страна
Cover plate liner
облицовка смукателна / Throatbush
набивка / Packing
воден пръстен / Lantern ring
О-пръстен на втулката на вала
Shaft sleeve O-ring
O-пръстен на раб. колело
Impeller O- ring
O-пръстен / O-ring
облиц. кожух-странадвигател
Frame plate liner
Прахов уплътнител / Bearing Seal
Уплътнител лабиринтен / Piston ring

Броя

Ед. цени

2
2
2
4
2
4
2
2
2
26
25

I. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПОСОЧАТ:
1.Твърда цена в лева без ДДС.
2. Франкировка: DDP склад “Асарел-Медет”.
3. Срок на доставка (в седмици) след изпратена писмена заявка от Купувача.
4. Гаранция в часове работа.
5. Условия на плащане: максимално разсрочено след доставка.
Кандидатите по настоящето запитване трябва да предоставят гаранция за добро
изпълнение до приключване на гаранционния период на доставените резервни части.
Опциите на такава гаранция за добро изпълнение са следните:
- „Асарел Медет” АД да задържа по 5 % от пълната цена на доставката , които ще бъдат
плащани след приключване на гаранцията на резервните части.
- Доставчикът да издаде банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 5 % от
стойността на договора, с валидност – до изтичане на гаранцията на доставените
резервни части.
6. Сертификат за произход и качество на стоката (да бъде посочен завода
производител).
7. Валидност на офертатa до 30.12.2016г.
ІІ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ:
1.Офертата молим да изпратите съгласно реда в дружеството до Директор „Одит и
Контрол” , на e-mail: pbox@asarel.com или на факс 0357/ 60 250.
1

2.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.Краен срок за предоставяне на офертите - 05.10.2016г.
4.Лице за контакт- инж. П. Боюклиев Специалист „Доставки”–„Асарел Медет” АД.
e-mail: dr@asarel.com тел. 0357/60 437

2

