
Относно:   Оферта 

ОФЕРТА

№ Наименование 
Ед. 

мярка
К-во

Обща 
единична 

цена

Крайна 
стойност

1

Доставка и монтаж на термопомпа 
нискотемпературна с нагревател  и захранващи медни 
тръби до 3(три) метра                                                
"Samsung "AM140KXMDGH/EU/AM500FNBDEH/EU,         
Qc=40.00kW                                                                                
Qh=45.00 kW                                                                           
380V, R410A                                                                                    
комплект с управление и Wi-Fi кит "MIM-H04EN" 

бр. 1 19 995.00 19995.00

2

Доставка и монтаж на хидромодул SAMSUNG 
AM500FNBDEH/EU , 220V 
Qохл= 44,80kW, Nел=10W
Qотпл = 50,40kW, Nел=10

бр. 1 3 900.00 3900.00

3 Доставка и монтаж на емайлиран бойлер, с една 
серпентина,за термопомпаV=180l

бр. 1 1 619.00 1619.00

4 Доставка и монтаж на буферен съда,за 
термопомпаV=300l

бр. 1 1 200.00 1200.00

5

Преработка съществуваща отоплителна инсталация за 
присъединяване на термопомпа нискотемпературна с 
нагревател "Samsung 
"AM140KXMDGH/EU/AM500FNBDEH/EU            

бр. 1 1 860.00 1860.00

6 Доставка и монтаж на кабел СВТ 5х4 мм  за 
термопомпа

л.м 12 14.20 170.40

7 Програмиране, настройка, тест и въвеждане в 
експлоатация на системите

бр. 1 780.00 780.00

29524.40
5904.88

35429.28

*Забележкa: 

15 /петнадесет/ работни дни.

Общо:

До: Фондация Очи на четири лапи Изх.№ /дата: 8844 /09.08.2022 г.

e-mail: e4p@abv.bg
адрес:  гр.София, бул.Европа 138, на територията на Успех Филтър ССБ.

Уважаема Дами и Господа,
В отговор на Ваше запитване имаме удоволствието да Ви предложим следната оферта:

Общо без ДДС
ДДС 20%:

На вниманието на: г-жа Албена Алексиева

2. Строителни и довършителни работи ( замазки и др.) и механизация.

Гаранционен срок Термопомпа  Samsung AM140KXMDGH/EU/AM500FNBDEH/EU:

Предложението е изготвено в отговор на отправено запитване . В случай, че при изпълнение на обекта се 
установят разлики в количествата или пропуски в количествената сметка възникнали по време на СМР, то те 
ще бъдат актувани допълнително.

Не са включени в офертата :

1.Отстраняване на проблеми установени по време на СМР.

Управител:
/Маргарита Петрова/

Валидност на офертата: 

Срок на доставка:
5-7(пет-седем)седмици,след авансово плащане.

Начин на плащане:

70 (седемдесет)% аванс и 20(двадесет)%  при доставка на материали и съоръжения и 10(десет)% след 
приключване на монтажните дейности

Банкови с-ки в БАНКА ДСК АД 
BIC: STSABGSF
IBAN BG45STSA93000022577873

36(тридесет и шест)месеца.

"АЙ ЕМ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 
тел: 02/ 958 27 05 
моб:  0888/ 708 513 
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