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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

oi 
ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
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За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

,,Доставка на компютърна техника за нуждите на Институт по органична химия с 

Център по фитохимия за изпълнение на проект № ВGО5М20РОО1,1 .001-0008 за създаване 

на „Национален център по мехатроника и чисти технологии"по Оперативна програма „Наука 

и образование за. интелигентен растеж"2014-2020 (ОП НОИР) Позиция 2 

От РИСК Електроник ООД 

с ЕИК/БУЛСТАТ: 030270934 
представлявано от Людмила Йорданова Кисьова. 
в качеството И на прокурист в РИСК Електроник ООД 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Запознат съм с документацията за участие в обществена поръчка с предмет: 

,,Доставка на компютърна техника за нуждите на Институт по органична химия с 

Център по фитохимия за изпълнение на проект № BG05M20P001-1.001-0008 за създаване 
на „Национален център по мехатроника и чисти технологии"по Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 (ОП НОИР и съм съгласен с всички 
условия за участие, с условията и реда за провеждането. 

За обособена позиция 2: "Доставка на изчислителна система от автономни сървърни нодове
СРU сървъри/работни станции" - 3 броя 

ПРЕДЛАГАМЕ: 

1. ,,Доставка на 3 работни станции от тип 1, 11 и 111" за нуждите на ИОХЦФ-БАН в 
съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията. 

2. Единичните и общите цени с включени всички разходи, свързани с изпълнението 
на поръчката, са дадени в следната ценова таблица: 
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Заличена информация на основание 

чл.36а, ал.З от ЗОП 
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Проект BG05M20POOJ-1.001-0008 „ Национщtен център по мехатроника и чисти техно. ьгuи '~ финансиран 
от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж " 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регuонщtно развитие. 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 3А 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

о~ 
ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ 

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 

Наименование 
Брой 

единици 

Работни станции от тип 1, с пълна 

окомплектовка, съгласно техническата 1 

спецификация 

Работни станции от тип 11, с пълна 

окомплектовка, съгласно техническата 1 

спецификация 

Работни станции от тип 111, с пълна 

окомплектовка, съгласно техническата 1 

спецификация 
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НАУКА И 06РА30ВАНИЕ 3А 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 
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Единична Обща цена 

цена (лева (лева без 

безЛЛС) ЛЛС) 

18 378.75 18 378.75 

13 495.12 13 495.12 

13 453.35 13 453.35 

45 327.22 

ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: (в лева 
Четиридесет и пет хиляди, триста 

безДДС) 
двадесет и седем лева, двадесет и две 

ст. 

(словом) 

Цените се изписват с цифри (до втори десетичен знак) и с думи. При разлика комисията 

ще оценява цените, посочени с думи. 

Единичните цени, предложени от участник, трябва да са в български лева, без ДДС. 

Общата цена за съответната обособена позиция се посочва без ДДС (цифром и словом). 

Доставките ще се извършват по единични цени. Предложените общи и крайна цена са 

само за целите на оценката. 

Всяка оферта над прогнозната стойност за обособената позиция няма да бъде 

разглеждана и участникът ще бъде отстранен. 

Декларирам , че предлаганата единична и обща цена на техниката по съответната обособена 

позиция , предмет на поръчката, с място на доставка до сградите на Възложителя , съгласно 

посоченото в документацията за участие, включва всички разходи , вкл. стойност на 

доставката, транспортни разходи , всички вносни мита и такси, действащи към момента на 

доставката, инсталиране и гаранционен сервиз . 

Предложените цени не подлежат на промяна преди и след CL'r· вл~ ~а договора, освен в 

случаите, предвидени в закона. За - ... \'. ]/~--=------
( личена информация на основание 

Дата 20.11 .2019 г . ПОДПИС . . чл.36а, ал.З от ЗОП 
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