
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

персонални компютри, лаптопи и работни станции за нуждите на ИОХЦФ-БАН" 

От РИСК Електроник ООД 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато 

е приложимо): 030270934 
представлявано от Йордан Димитров Кисьов 
в качеството му на управител 

УВАЖАЕМ Г-Н ДИРЕКТОР, 

Запознат съм с документацията за участие в публична покана с предмет: ,,Доставка 

на персонални компютри, лаптопи и работни станции за нуждите на ИОХЦФ-БАН" и 

съм съгласен с всички условия за участие, с условията и реда за провеждането. 

За Обособена позиция № 2: ,,Доставка на работна станция тип „А" 

ПРЕДЛАГАМЕ: 

1. „Доставка на работна станция тип „А" 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: 

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 

Брой 
Единична Обща цена 

Наименование цена (лева (лева без 
единици 

безЛЛС) ЛЛС) 

1. Работна станция тип „А" с пълна 

окомплектовка, съгласно техническата 1 16 300.00 16 300.о'О 
спецификация 

ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: (в лева Шестнадесет хиляди и триста лева 

безДДС) (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. ПредлоJ1сените общи и крайна цен 

са само за целите на оценката. 

Всяка оферта над прогнозната стойност за обособената позиция няма да 

разглеждана и участникът ще бъде отстранен. 

Декларирам , че предлаганата единична и обща цена на 

обособена позиция, предмет на поръчката, с място на 

Възложителя, съгласно посоченото в документацията за участие, вклю 

J. 



вкл. стойност на доставката, транспортни разходи, всички вносни мита и 

към момента на доставката и гаранционен сервиз. 

Предложените цени не подлежат на промяна преди и след сключването 

в случаите, предвидени в закона. 

Дата 

Име и Фамилия 

Подпис и Печат 

законен представител на 

участника 

надлежно 

лице 

или от 

упълномощено 

16.07.2019 
Иордан Кисьов 
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

персонални компютри, лаптопи и работни станции за нуждите на ИОХЦФ-БАН" 

От РИСК Електроник ООД 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато 

е приложимо) : 030270934 
представлявано от Йордан Димитров Кисьов 
в качеството му на управител 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

Запознат съм с документацията за участие в публична покана с предмет: ,,Доставка 

на персонални компютри, лаптопи и работни станции за нуждите на ИОХЦФ-БАН" и 

съм съгласен с всички условия за участие, с условията и реда за провеждането. 

За Обособена позиция № 3: „Доставка на работна станция тип „Б" 

ПРЕДЛАГАМЕ: 

1. „Доставка на работна станция тип „Б" 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: 

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 

Брой 
Единична Обща цена 

Наименование цена (лева (лева без 
единици 

безЛЛС) ЛЛС) 

1. Работна станция тип „ Б" с пълна 

окомплектовка, съгласно техническата 1 3993.00 3993.00 
~ 

спецификация 

ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: (в лева 
Три хиляди, деветстотин, деветдесет и 

без ДДС) 
три лв. 

(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 

разглеждана и участникът ще бъде отстранен. 

Декларирам, че предлаганата единична и обща цена на техниката 

обособена позиция , предмет на поръчката, с място на доставк 

Възложителя, съгласно посоченото в документацията за участие 

1 



вкл. стойност на доставката, транспортни разходи, всички вносни мита и такси, действащи 

към момента на доставката и гаранционен сервиз . 

Предложените цени не подлежат на промяна преди и след сключване о на доrовора, освен 

в случаите, предвидени в закона. 

Дата 16.07.2019 
Име и Фамилия 

Подпис и Печат 

законен представител на 
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

персонални компютри, лаптопи и работни станции за нуждите на ИОХЦФ-БАН" 

От РИСК Електроник ООД 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато 

е приложимо): 030270934 
представлявано от Йордан Димитров Кисьов 
в качеството му на управител 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

Запознат съм с документацията за участие в публична покана с предмет: ,,Доставка 

на персонални компютри, лаптопи и работни станции за нуждите на ИОХЦФ-БАН" и 

съм съгласен с всички условия за участие, с условията и реда за провеждането. 

За Обособена позиция № 4: „Доставка на 2 работни станции тип „В" и 5 монитора" 

ПРЕДЛАГАМЕ: 

1. ,,Доставка на 2 работни станции тип „В" и 5 монитора" за нуждите на 
ИОХЦФ-БАН в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 

до кум е·нтацията. 

2. Единичните и общите цени с включени всички разходи, свързани с 

изпълнението на поръчката, са дадени в следната ценова таблица: 

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 

Брой 
Единична Обща цена 

Наименование цена (лева (лева без 
единици 

бездЛС) дЛС) 

1. Работна станция „В" с 
...... 

тип пълна 

окомплектовка, съгласно техническата 2 2067.00 4134.00 
спецификация 

2. Монитор 5 424.00 - 2120.00 
ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: (в лева 

6254.00 
без ДДС) ' 

ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: (в лева 
Шест хиляди, двеста петдесет и четири 

лв. 
безДДС) 

(словом) 

Цените се изписват с цифри (до втори десетичен знак) и 

комисията ще оценява цените, посочени с думи. 

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

Общата цена за съответната обособена позиция се посочва без JJдl2:.. .(ЧUф о 
словом). j:~· .~ ~"'-~- „о\:1-
Доставките ще се извършват по единични цени. Предложените fJЩVu 'Q,S\·) 0~ 
са само за целите на оценката. 1 r;..; )6-Q., 

'-\~· 
'1>-"'-i;z.e " 

о\'> U" 
'f. ~'Q. ос~ cf · " ; 1 

~ ~'Q.~1> ~ 
~ -i;z.~~o'9 

"<\e~'Q. 
')?>J'.1' 



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 и гаранционен сервиз. 

Предложените цени не подлежат на промяна преди и след сключван о на договора, освен 

в случаите, предвидени в закона. 

Дата 

Име и Фамилия 

Подпис и Печат 

законен представител на 

участника 

надлежно 

лице 

или от 

упълномощено 

16.07.2019 
Ио 

' • 
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