






































38. 

39. 

Отворена 
етажерка на 
стена 

Офис стол 

Размери - см: 
• Вйсочина 90
•Ширина 35
• Дълбочина 25
• Материал: ЛПДЧ 18мм, кант ПВЦ 0,4 мм и
2мм

допустими отклонение от описаните параметри + / -
10% и / или еквивалентни параметри 
Размери - см:. 

• Височина 94-104
·Ширина 61
• Дълбочина 63
· Височина на седалката 41-51
• Дълбока седалка 45
• Материал: изкуствена кожа+ Пяна, Найлон, РР
(полипропилен), полиестерна мрежа.

• Фрикционни колела, регулируема височ:и:на,
механизъм за блокиране

допустими отrшонение от описаните параметри + / -
10% и / или еквивалентни параметри 

10 

68 

40. Посетителски
стол

Размери - см:. 
• Висо'i--ина 86

15 

• Ширина 48
• Дълбочина 43
• Височина на седалката 50
• Дълбока седалка 43
• МатериаJr: метална рамка, многослойна
дървесина, дамаска клас С, пластмасови капаци.

• без подлакътници
допустими отклонение от описаните параметри + / -
10% и / или еквивалентни параметри 

Общо 4 9.1.0 

Предлагана крайна обща стойност, като сбор от единични стойности в лева без 
вкл. ДДС: 4 930лв., словом: четири хиляди деветсотин и тридесет лева.

*�' Не посочването па единична цена на някой от изброенище в „ТЕХНИЧЕСКА
СПЕЦИФИКАЦИЯ" артикули h'ЪМ настоящата обществена поръчка е основш-те за отстраняване на 
УЧАСТНИЦИТЕ. 

Забележка: Офертната цена трябва да се представи в български левове без вкл. ДДС. Офертна 
цена, представена в друга парична едипuцС! не се разглежда, а се отстранява от участие. 

I. Потвърждаваме, че единичните крайни цени за изпъл-11ение на договора,
предложени от нас по-горе са формирани на база всички присъщи разходи,
необходтлми за изпълнението на обществената поръчка, в:ключ:ва всички
разходи за доставката, монтаж, ВЮlliJчително такси, мита, транспортни
разходи, и други разходи за изпълнение на доставката на място.

П. Потвърждаваме, че сме съгласни, че посочените артикули са прогнозни и
дават възможност на Възложителя да се възползва ot тях при възникнала
необходимост до определената максимална стойност от Възложителя, а
именно до 10 000,00 лв. (десет хиляди лева) без вкл.ДДС и не го обвързват с
поръчка след сключване на договор.



ПI. Потвърждаваме, че сме съгласни, че доставките предмет на настоящата 
процедура и необходимото количество на всяка отдеJШа доставка да се 
извършва единствено и само след подадена изрична писмена заявка по 
електронна поща или факс от страна на ВЪЗЛО_)J(ИТЕЛЯ (няма ограничение 
в. количеството, може да бъде направена заявка и за един артикул), при 
възникнала необходимост от тях, съгласно посочените условия и до 
определеният максимален финансов ресурс оаределен от него. 

IV. Потвърждаваме, че сме съгласни, стойността на всяка поръчка да се
определя въз основа на посочените по-горе крайни единични цени в лева без
вкл. ДДС, съгласно настоящото ни ценово предложение, като същите са
постоянни и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на
договора, в рамките на предвидената от Възложителя ма..хсимална стойност.

V. Декларира�v�:е, че сме съгласни заплащането да става при условията и по реда
на проекта на договор, приложен към документацията за участие.

При несъответствие на посочените в т. I числа в изписването им с думи и с цифри, 
обвързващо за нас е предложението, посочено с думи. 
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Подпис на лицето (и печат) 
(законен представител на участника 
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