
Наименование на участника: 
 "ТОП ЕЛАНА" ООД, дружество с ограничена отговорност
Посочва се:

  фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1 Папки за досиета - Папка- 
класьор

A4, борд 8 см., с метален кант на долен 
ръб, устойчив заключващ механизъм, 
изработен от здрав пресован картон 

покрит с PP фолио, сменяем етикет в 
джоб на гръб, различни цветове

брой 1.55 словом:  един лев и петдесет и пет стотинки

2 Папки за досиета- Папка- 
класьор

A4, борд 5 см., с метален кант на долен 
ръб, устойчив заключващ механизъм, 
изработен от здрав пресован картон 

покрит с PP фолио  сменяем етикет в 

брой 1.50 словом: един лев и петдесет стотинки

3 Папки за сортиране- 
Картонена папка с ластик

А4, 3 капака, PP фолио, различни 
цветове брой 0.60 словом: шестдесет стотинки

4 Папки за сортиране - Папка 
"Дело"

с връзки, с корици от здрав пресован 
картон, бяла, възможност за надписване 

на предна корица и гръб
брой 0.40 словом: четиредесет стотинки

5 Папки за сортиране - Папка 
с машинка А4, бяла, картон брой 0.10 словом: десет стотинки

6 Папки за сортиране - Папка 
с машинка А4 - пластмасова брой 0.10 словом: десет стотинки

7 Папки за досиета - Папка - 
пластмасова с ластик брой 0.40 словом: четиредесет стотинки

8 Папки за сортиране- Папка - 
пластмасова с копче брой 0.20 словом: двадесет  стотинки

9 Папки за сортиране- Папка 
висяща - за картотека

А4, външен пластмасов гребен, държач, 
вътрешен джоб, бяла брой 0.26 словом: двадесет и шест стотинки

10 Папки за сортиране - Папка 
– джоб

А4, кристал, 60 микрона, стандартна 
европерфорация опаковка 100 бр. 0.70 словом: седемдесет стотинки

11 Блокноти - Тетрадка със 
спирала формат А4 с меки корици, 80 стр. брой 0.35 словом: тридесет и пет стотинки

12 Блокноти - Тетрадка със 
спирала формат А5 с меки корици, 80 стр. брой 0.25 словом: двадесет и пет стотинки

13 Кламери 28 мм, метални поцинковани, заоблен 
връх, 100 бр. в опаковка Опаковка 100 бр. 0.20 словом: двадесет  стотинки

14 Кламери цветни 28 мм, цветни, заоблен връх, 100 бр. в 
опаковка опаковка 0.30 словом: тридесет  стотинки

15 Кламери 33 мм, метални поцинковани, заоблен 
връх, 100 бр. в опаковка Опаковка 100 бр. 0.43 словом: четиредесет и три стотинки

16 Кламери 50 мм, поцинковани, заоблен връх, 100 
бр. в опаковка опаковка 0.47 словом: четиредесет и седем стотинки

17 Кламери 77 мм, поцинковани, заоблен връх, 20 
бр. в опаковка опаковка 0.45 словом: четиредесет и пет стотинки

/изписано словом и цифром/

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на горепосочената обществена поръчка.

За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на документацията за участие в настоящата процедура, включително начина на 
плащане на цената, предлагаме да доставяме канцеларски материали, всеки от които с единична цена както следва:

/в табличен вид се сочат единичните цени на подлежащите на доставяне канцеларски материали, съобразно Техническата спецификация за Обособена 
позиция № 2 от Документацията за участие, мярка и за всеки пакет се сочи обща цена. Таблицата трябва да е по следния образец:

№ Артикул

Мярка /съгласно 
техническото 

предложение на 
участник/

Предложение за ЦЕНА в лева без ДДС

Наименование на Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали, попадащи в списъка по чл.12, ал.1, т.1 ЗОП“

Образец № 6.2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ *
съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП

  когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се посочват наименованията на всички участници в него, както 
и правно организационната форма в случай, че има такава - неприложимо

Наименование на поръчката: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за периферни устройства“ 



18 Кламери Пеперуда, метални, хромирани, 50 бр. в 
опаковка опаковка 0.30 словом: тридесет стотинки

19 Кабърчета с висока якост при забиване, 100 бр. в 
опаковка, различни цветове опаковка 0.30 словом: тридесет  стотинки

20 Кабърчета нитовани кабари с висока якост при 
забиване кутия 0.20 словом: двадесет стотинки

21 Ролки за калкулатори 57мм./28 м., ф 55 мм., еднопластова, 
офсет брой 0.45 словом: четиредесет и пет стотинки

22 Кочани с квитанции- 
Разходни касови ордери кочан брой 0.20 словом: двадесет  стотинки

23 Кочани с квитанции - 
Приходни касови ордери кочан брой 0.40 словом: четиредесет   стотинки

24 Кочани с квитанции-
Мемориални ордери кочан брой 0.30 словом: тридесет  стотинки

25 Кочани с квитанции - 
Пътни листове кочан брой 0.30 словом: тридесет  стотинки

26
Счетоводни книги- 

Приходно разходни книги 
за материални запаси

брой 0.60 словом: шестдесет соттинки

27
Счетоводни книги-Касова 

книга за дневни финансови 
отчети

брой 0.80 словом: осемдесет стотинки

Обща цена в лева без ДДС за всички бройки артикули е 12,11 / дванадесет лева и единадесет стотинки/ лева без ДДС.

 

Декларираме, че:






Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма "ТОП ЕЛАНА" ООД, дружество с ограничена отговорност
Представляващ/и Елена Пилософ, управител (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………. заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД
Дата 01.04.2019 г.

Делът от обекта на поръчката, който ще бъде изпълнен от подизпълнители, както и неговата стойност са, както следва: - неприложимо. Няма да използваме 
подизпълнители

попълва се само когато ще бъдат използвани подизпълнители. Същите следва да бъдат декларирани и в офертата - заявлението

Приложения: CD описват се съответно

Декларираме, че в случай че участникът когото представляваме, бъде определен за изпълнител, няма да претендира допълнително заплащане на суми при и по 
повод изпълнението на договора, освен тук посочените, в т.ч. и поради неправилно разбиране на заданието на поръчката.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.
Всички посочени цени са в лева.
В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом се приема за вярна посочената словом, а в случай на несъответствие 
между единични цени и обща цена, то за вярна се приема единичната цена и общата се коригира съответно. Корекциите се извършват от 
участник, в определен от комисията срок.
Цената на нашата оферта е окончателна и не подлежи на увеличение, като: Посочената цена включва всички разходи на Изпълнителя по 
предоставяне на услугите и извършване на доставките, предмет на настоящата поръчка.

Оферти, в които са оставени празни места в някое от полетата за цена или предложената цена е 0 лв., ще се считат за отказ от изпълнение на 
работата и ще бъдат отстранявани.

Общата цена се формира като сбор от единичните цени на всички видове артикули, без да се умножава по прогнозните бройки за всеки артикул, посочени 
в техническата спецификация на поръчката! – Текстът е пояснителен и при подаване на офертата може да бъде изтрит

Декларираме, че приемаме посочения в проекта на договор начин на заплащане на цената за извършване на доставките, предмет на настоящата поръчка, в т.ч. 
и възможността на БСТ да се откаже от предоставянето на доставка, без за това да дължи каквито и да са обезщетения и неустойки. 
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