
Образец №15                       

До                                                                                                                                                               
СУ „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” – град Пловдив 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 

 

 От ...................................................................................................................., с 

ЕИК:......................................, със седалище и адрес на управление: 

..................................................................................................  

Представлявано от ..........................................................................................., ЕГН: 

................................ 

за участие в обществена поръчка чрез публична покана по условията и реда на 

Глава осма „а” от ЗОП във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет:      
„Доставка и инсталиране на училищно оборудване - преносими компютри,  интерактивни маси; мини 

скенери за мобилни презентации и визуализатори, с необходимия софтуер и  технически 

принадлежности, необходими за изпълнение на проект „Природо-научен център „От атома до 

космоса““, за нуждите на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, със седалище и адрес на управление: град 

Пловдив, ул.“Иван Вазов“ № 19,   по следните 5 обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране  на 78 броя преносими компютри за ученици, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника  – Приложение №1 към документацията на Възложителя;  

Обособена позиция 2:  Доставка и инсталиране  на  12 броя преносими компютри за учители, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер,  съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника – Приложение №2 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 3:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя интерактивни маси (капацитивна или 

инфраред), с необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа 

спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №3 към документацията на 

Възложителя; 

Обособена позиция 4:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя мини скенери за мобилни презентации, 

визуализация на обекти, практически опити и документи, с необходимото техническо оборудване и 

софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – 

Приложение №4 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 5:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя визуализатори, с необходимото 

техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и 

количествата техника – Приложение №5 към документацията на Възложителя;” 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № .................................................(посочва се с думи и цифри) 

 

 

 
  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 С настоящото, Ви представям нашето ценово предложение за изпълнение 

на обявената от Вас обществена поръчка с предмет „Доставка и инсталиране на 

училищно оборудване - преносими компютри,  интерактивни маси; мини скенери за мобилни 

презентации и визуализатори, с необходимия софтуер и  технически принадлежности, необходими за 

изпълнение на проект „Природо-научен център „От атома до космоса““, за нуждите на СУ „Св. 

Патриарх Евтимий“, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.“Иван Вазов“ № 19,   по 

следните 5 обособени позиции: 



Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране  на 78 броя преносими компютри за ученици, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника  – Приложение №1 към документацията на Възложителя;  

Обособена позиция 2:  Доставка и инсталиране  на  12 броя преносими компютри за учители, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер,  съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника – Приложение №2 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 3:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя интерактивни маси (капацитивна или 

инфраред), с необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа 

спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №3 към документацията на 

Възложителя; 

Обособена позиция 4:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя мини скенери за мобилни презентации, 

визуализация на обекти, практически опити и документи, с необходимото техническо оборудване и 

софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – 

Приложение №4 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 5:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя визуализатори, с необходимото 

техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и 

количествата техника – Приложение №5 към документацията на Възложителя;” 

  

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № .................................................(посочва се с думи и цифри) 

 

 

След запознаване с всички условия, Спецификация-Приложение по 

обособената позиция и документацията на Възложителя, удостоверявам и 

потвърждавам, че представлявания от мен участник отговаря на изискванията и 

условията посочени от Възложителя.  

Във връзка с обявената поръчка, Ви представяме нашето ценово 

предложение, както следва: 

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й 

  Предлагаме да изпълним тази обществена поръчка, съобразно условията на 

документацията за участие, за единична цена на оборудването …........…… лв. 

(……………………………............................….)  без вкл. ДДС,   

за всичките ......... броя оборудване формираната обща цена е в размер на 

…........…… лв. (……………………………............................….)  без вкл. ДДС, 

…........…… лв. (……………………………............................….)  с вкл. ДДС. 

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията на 

обявата и изискванията на Възложителя. 
  

  ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Приемаме начина на разплащане предложен от Възложителя, по банкова 

сметка, като сме съгласни Възложителят да заплати цената за извършените и 

приети доставки на оборудване, в срок от 10 до 30 дни след доставката и 

инсталирането на оборудването, подписване на Констативен приемо-

предавателен протокол, без забележки, предоставяне на документи за 

гаранцията и указания за употреба на български език и издаване и получаване 

на данъчна фактура. 



 

ІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в 

обявената от Вас поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги 

приемаме без възражения. До подписване на договор, това предложение заедно 

с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще 

формират обвързващо споразумение между двете страни. 

 
  Прилагаме, Спецификация с посочена единична цена без ДДС, обща цена без и с 

ДДС за оборудването. 

 

Дата: ....…........ 2017г.                             С уважение: ................................................ 

                                                  /.............................................../ 

         Подпис и печат  
    

 


