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Раздел V от Документация за участие в обществена поръчка с наименование: „Доставка, 
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Образец № 6 

 
 

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

 

Наименование на участника: “ЛИЙД ВИЖЪН‘‘ ЕООД 
 

Наименование на поръчката: 

„Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на компютри и 

периферни устройства“, по Обособена позиция № 1. „Доставка, 
инсталиране и гаранционно обслужване на компютърна техника и 
аксесоари за общата администрация на ДП БСТ“ 

 

Номер и наименование на обособената позиция: Обособена позиция 

№ 1 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

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 Документацията за процедурата. 

➢ Всички посочени цени са в лева без ДДС. 

➢ Посочените цени включват всички разходи по изпълнение предмета 
на поръчката, в т.ч. стойността на стоката, за доставката й, за 

инсталацията, за гаранционното обслужване. 
➢ В случай на несъответствие между цена за изпълнение на доставка 

на конкретен артикул от предмета на поръчката, изписана цифром и 

словом, за валидна се приема, посочената словом. В случай, че бъде 
открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем 

цената, изписана цифром с цената, изписана словом в определен от 
комисията срок. 

 

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. 
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Ценово предложение: 

№ Артикул Предлагани 
марка/модел 

Единична цена без ДДС 
изписана цифром и 
словом 

Прогнозно 
количество 

1 Преносим 
компютър, 

тип 1 

Преносим 
компютър тип 1 

Lenovo 
ThinkBook 15-IIL 

1 460,00 лв. / хиляда 
четиристотин и 

шестдесет лева / 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

35 

2 Преносим 

компютър, 
тип 2 

Преносим 

компютър  тип 2 
Lenovo 

ThinkBook 15-IIL 

1 523,00 лв. / хиляда 

петстотин двадесет и 
три лева/ 

10 

3 Преносим 

компютър, 
тип 3 

Преносим 

компютър тип 3 
Lenovo 
ThinkBook 15-IIL 

1 594,00 лв. / хиляда 

петстотин деветдесет и 
четири лева/ 

10 

4 Преносим 
компютър, 

тип 4 

Преносим 
компютър  тип 4 

Lenovo Legion 5 

3 299,00 лв. / три 
хиляди двеста 

деветдесет и девет 
лева/ 

5 

5 Преносим 
компютър, 

тип 5 

Преносим 
компютър  тип 5 

Lenovo  X1 Yoga 

3 497,00 лв. / три 
хиляди четиристотин 

деветдесет и седем 
лева/ 

5 

6 Персонален 

компютър 
тип 1 

Персонален 

компютър тип 1 
Lenovo 

ThinkCentre 
M720q 

1 509,00 лв. / хиляда 

петстотин и девет лева/ 

25 

7 Персонален 
компютър 

тип 2 

Персонален 
компютър тип 2 

Lenovo 
ThinkCentre 
M720q 

1 673,00 лв. / хиляда 
шестстотин седемдесет 

и три лева/ 
 

25 

8 Монитор тип 
1 

Монитор  тип 1 
Lenovo 

ThinkVision 
S24e-10 

200,00 лв. / двеста 
лева/ 

35 
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9 Монитор тип 
2 

Монитор  тип 2 
Lenovo 
ThinkVision 

S27e-10 

277,00 лв. / двеста 
седемдесет и седем 
лева/ 

35  

10 Клавиатура и 

мишка с 
кабел /Wire/ 

Клавиатура и 

мишка с кабел 
Lenovo Essential 

Wired Combo 
Keyboard and 
Mouse 

42,00 лв. / четиридесет 

и два лева/ 
 

40 

11 Клавиатура и 
безжична 

мишка 
/Wireless/ 

Клавиатура и 
безжична мишка  

Lenovo Essential 
Wireless Combo 

Keyboard & 
Mouse 

68,00 лв. / шестдесет и 
осем лева/ 

20 

12 Мишка с 
кабел /Wire/ 

Мишка с кабел 
Lenovo Essential 
USB Mouse Wired 

12,00 лв. / дванадесет 
лева/ 
 

20 

13 Мишка  
безжична 

/Wireless/ 

Мишка безжична  
Lenovo Essential 

Compact Wireless 
Mouse 

21,00 лв. / двадесет и 
един лева/ 

 

20 

14 Устройство за 
четене, 

записване и 
презаписване 
/DVD-RW/ 

Lenovo ThinkPad 
UltraSlim USB 

DVD Burner 

96,00 лв. / деветдесет и 
шест лева/ 

 

10 

15 Чанта/Раница 
за преносим 

компютър 

Чанта/Раница 
Lenovo 15.6“ 

Backpack B210 
Black за 

преносим 
компютър 

20,00 лв. / двадесет 
лева/ 

60 

16 Слушалки с 
микрофон; 
прогнозно 

количество 

Слушалки с 
микрофон  
Philips 

TAUH201BK 

26,00 лв. / двадесет и 
шест лева/ 

40 

 
 

 

Обща цена, формирана само за целите на оценката, като сума от 

единичните цени на видовете артикули от таблицата по-горе: 
15 317,00 лв. лева без ДДС  / петнадесет хиляди триста и седемнадесет 

лева без ДДС / 
/изписва се цифром и словом/ 
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18 380,40 лв. лева с ДДС / осемнадесет хиляди триста и осемдесет лева 
и четиридесет стотинки с ДДС/ 
/изписва се цифром и словом/ 

 

*Забележка: 
Общата цена без ДДС за доставка на всички прогнозни количества артикули, 
посочени в това ценово предложение, ще бъде използвана за целите на 

оценяване на офертите, съгласно предварително обявения критерий за 
възлагане; това не е стойността на договора.  

 
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 

 
Приложения:описват се съответно 
 

Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма: 
“ЛИЙД ВИЖЪН‘‘ ЕООД 

 
Представляващ: Мирослав Петров 
 

Подпис: /заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/      
 

Дата : 27.05.2020г. 


