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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

ОБРАЗЕЦ 8.1 

ДО 

Институт по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на 

науките 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург - клон София 

участник в обществена поръчка с предмет: 

"Доставка на научна апаратура за анализиране на ценни химични продукти , получени чрез 

чисти технологии" в 2 (две) обособени позиции, във връзка с изпълнението на проект № 

BG05M20POO 1-1 . 001-0008 за създаване на „Национален център по мехатроника и чисти 

технологии" по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-

2020- позиция 1 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, след като се 

запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на 

възлаганата услуга, предлагаме да изпълщ1м обществената поръчка с горепосочения предмет, 

при следните финансови условия: 

Це11а за изпълие11ие 1ш обществеиата поръчка в размер 11а 215000.ОО(двеста и 

пет11адесет хиляди) лева без ДДС, или обща стойиост от 258000.ОО(двеста петдесет и 

осем хиляди) лева с включе11 ДДС. 

Посочената цена е сбор от единичните цени на четирите апарата, както следва 

№ 
Ед. Цена 

Обща 

по Наименование Мярка Количество 
безДДС 

стойност 

ред безДДС 

Газов Х(;!Оматограф с l!Ba броя Split- '-

1. 
splitless инжектори и FID и TCD 
l!етектори и кран за въве~ане на 

брой 2 61300.00 122600.00 

газови проби 

2. 
Газов хроматограф със Split-splitless 

брой 1 35500.00 ~5500.00 
инжектор и FШ l!етектор 

Газов хроматограф със Split-splitless 

3 . инжектор~ FШ l!етектор и автоматичен брой 1 56900.00 56900.00 . 
инжектор за течни проби 

' ЦЕНА БЕЗ ДДС: 215000.00 

------------------------------------------------------ 111ww. е и{и пds. bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M20POO 1-1. 001-0008 „ Национален център по мехатроника и чисти технологии " , финансиран от 

Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфuнансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

25 

-~-



* * * * 
* * 
* * *•* 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

Ценовите предложения са за апаратите, които са описани с минимални технически 

характеристики и технически преимущества в техническото ни предложение. 

Цената включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнение на предмета на договора, 

като: разходите за транспортиране и доставка на стоките до мястото за доставка, включително 

опаковане, разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране/монтаж, въвеждане в 

експлоатация , обучение за работа, както и разходи за отстраняване на всички технически 

неизправности, покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на 

Изпълнителя . 

Предложението, направено в настоящата ценова оферта ще остане непроменено през 

... целия срок на договора за обществената поръчка. 
Ценовото предложение е неразделна част офертата ни за участие в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки . 

@~ ~х~1~М~.~~~~~---
заличена информация на основание 

Дата: 26.02.2019г. ПОДПИС И ПЕЧА 
чл.36а, ал.З от ЗОП 
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