
 

 

 

              Образец № 6 

приложим съответно за позиции № 1 и № 2 от поръчката 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП 

 

Наименование на участника:  

Кооперация “Панда” , със седалище в гр. София и адрес на управление: район  

„Младост”, бул. „Цариградско шосе” No 139, рег. по ф.д. № 1451/1992 г. на СГС, с 

ЕИК по БУЛСТАТ 000885099, с идентификационен номер по ЗДДС BG 000885099, 

представлявана от Елка Николова Каменова - Цанкова, с ЕГН /заличена информация 

на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ с л.к. № заличена информация на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/, изд. на 

заличена информация на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ от МВР, гр. София, в качеството и на 

Председател на кооперацията, тел.: 02/9766896, факс: 02/9766896, e-mail: 

zop@office1.bg  

 

 

Наименование на поръчката: „Осигуряване на предметни печалби за нуждите на 

ДП „Български спортен тотализатор“ 

Наименование на Обособена позиция № 2 „Доставка на черна техника“ 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществената 

поръчка: 
С настоящото представяме нашето ценово предложение. Изпълнението на предмета на 

поръчката ще извършим по единични цени, съгласно Ценовата таблица по-долу, при 

следните условия: 

➢ Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

обявата и приложенията към нея. 

➢ Всички посочени цени са в лева без ДДС. 

➢ Посочените цени включват всички разходи по изпълнение предмета на 

поръчката. 

➢ В случай на несъответствие между посочена цена за изпълнение предмета на 

поръчката, изписана цифром и словом, за валидна следва да се приема 

посочената словом. В случай, че бъде открито такова несъответствие, се 

задължаваме да приведем съответната цена, изписани цифром с цената, 

изписана словом в определен от комисията срок.  

➢ В случай на несъответствие между предложените единични цени и общата 

цена, която е образувана на база посочените единични цени, валидна ще бъде 

тази обща цена, която е резултат от единичните цени на отделните артикули. 

В случай, че бъде открито такова несъответствие, се задължаваме да приведем 

общата си цена в съответствие с резултата от посочените от нас единични цени 

по артикули, в определен от комисията срок. 

 

Предлагаме обща цена за изпълнение на предмета на поръчката /т.е. е обща цена за 

доставката на всички посочени бройки от всички видове артикули, включени в 
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обособена позиция №2 „Доставка на черна техника“ на обществената поръчка/, в 

размер на 

 

 

 Цифром: 53 891.87  

лева без ДДС 

Словом: петдесет и три хиляди и осемстотин деветдесет и един лева и 87 стотинки 

(посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС) 

 

 

Предлаганите от нас единични цени са, както следва: 

 

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 

№ …. артикул - вид …. 

артикул - 

количество 

Единична цена в 

лева без ДДС 

 

Обща цена в лева без ДДС, 

за цялото количество от 

даден артикул  

1 Телевизор 32 инча – 40 

броя 

40 290.19 (словом: 

двеста деветдесет 

лева и 19 стотинки) 

 

11607.60 (словом: 

единадесет хиляди и 

шестстотин и седем лева и 

60 стотинки) 

 

2 Смартфони 10 1317.39 (словом: 

хиляда и триста и 

седемнадесет лева и 

39 стотинки) 

13173.90 (словом: 

тринадесет хиляди и сто 

седемдесет и три лева и 90 

стотинки) 

3 Лаптоп  15 588.90 (словом: 

петстотин осемдесет 

и осем лева и 90 

стотинки) 

8833.50 (словом: осем 

хиляди и осемстотин 

тридесет и три лева и 50 

стотинки) 

4 Плейстейшън 4  2 655.56 (словом: 

шестстотин петдесет 

и пет лева и 56 

стотинки) 

1311.12 (словом: хиляда и 

триста и единадесет лева и 

12 стотинки) 

5 Смарт часовник  10 511.36 (словом: 

петстотин и 

единадесет лева и 36 

стотинки) 

5113.60 (словом: пет 

хиляди и сто и тринадесет 

лева и 60 стотинки) 

6 Фотоапарат  5 587.25 (словом: 

петстотин осемдесет 

и седем лева и 25 

стотинки) 

2936.25 (словом: две 

хиляди и деветстотин 

тридесет и шест лева и 25 

стотинки) 

7 Телевизор 43 инча 4 К  10 696.19 (словом: 

шестстотин 

деветдесет и шест 

лева и 19 стотинки) 

6961.90 (словом: шест 

хиляди и деветстотин 

шестдесет и един лева и 90 

стотинки) 

8 Таблет  10 395.40 (словом: 

триста деветдесет и 

пет лева и 40 

стотинки) 

3954.00 (словом: три 

хиляди и деветстотин 

петдесет и четири лева ) 



 

 

 

Оферти, в които се съдържа предложена за цена 0 лв., ще се считат за отказ от 

изпълнение на работата и ще бъдат отстранявани. 

 

Декларираме, че приемаме посочения в проекта на договор начин на заплащане на цената 

за извършване на доставките, предмет на настоящата поръчка, по обособена позиция 2 

„Доставка на черна техника“, а именно: заплащат се заявените и точно доставени 

артикули, в срок до 30 дни след подписване на протокол за приемането им без забележки, 

след издаване на фактура. 

 

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. 

 

 

Делът от обекта на поръчката, който ще бъде изпълнен от подизпълнители, както и 

неговата стойност са, както следва:................. 

попълва се само когато ще бъдат използвани подизпълнители. Същите следва да 

бъдат декларирани и в офертата-заявлението 

 

Приложения: …………….описват се съответно 
 

 

Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма Кооперация “Панда” 

Представляващ/и Елка Николова  Каменова-Цанкова 

    Председател на Кооперация "Панда" 

Подпис/и: заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД 

Дата 24.10.2019г 

 


