
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" 

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 .............. „ . „. „. „. „. „ .. Ф- тех компютри ООД .. „. „ .... „ ....... „ .......... . 
(наименование на участника) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато 
е приложимо): „ „ „„.131 225 658„„„„„„„ 
представлявано от „„„„„„„ .Георги Йосифов Салтиел„ „ „„ „ „„ „ „„. 

(трите имена) 

в качеството му на „ .Управител „ .в„ „ „„ „ „„ „ „„. Ф -тех компютри ООД„„ „„ „„„ „ „ 
(длъжност) 

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 № 1: „Доставка на персонални компютри, монитори и лаптопи" 

ПРЕДЛАГАМЕ: 

1 . „Доставка на персонални компютри, монитори и лаптопи" 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 

безДДС) ДДС) 

1. Настолни комnютьрни системи 16 15286.00 
Настолни компютърни системи - тип „А" 

с пълна окомплеJ<товка, съгласно 3 1505.00 4515.00 
техническата спецификация 

Настолни компютърiш системи - тип „Б" 
с пълна окомплектовка, съгласно 3 1107.00 3321.00 

техническата спецификация 

Настолни компютърни системи - тип „В" 

с пълна окомплектовка, съгласно 10 745.00 7450.00 

техническата спецификация 

2. Монитори 1 207.00 
Монитори тип „А" 1 207.00 207.00 

3. Преносими компютри 9 8741.00 

Преносими компютри тип „А" с пълна 

окомплектовка, съгласно техническата 5 1249.00 6245.00 
спецификация 

Преносими компютри тип "Б" с пълна 

окомплектовка, съгласно техническата 4 624.00 2496.00 

спецификация 
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ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: (в лева 

безДДС) 

24234.00 
(двадесеr и четири хиляди двеста 
тридесет и четири лева и 00 ст) 

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 цеиа 
са само за целите на оценката. 

Всяка оферта 11ад прогнозната стойност за обособената позиция, както и иад 

лtаксималиата за артикул, няма да бъде разглежда11а 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 ~юсоченото в документацията за участие, включва всички разходи, 

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

към момента на доставк та и гаранционен сервиз. 

Предложените цени не одлежат на промяна преди и след сключ q, ето на договора, освен 

в случаите, предвидени закона. 

Дата 

Име и Фамилия 

Подпис и Печат 

законен представи 

на участника или от 

надле:>1сно упълномощ но 

лице 
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