
ДО 
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ 
"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦОНЕВО" 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЪРВА ПОЗИЦИЯ: 

от „Панда Експерт" ООД с ЕИК 131298528, със седалище в гр.София и адрес на управление: 
ж.к."Банишора", ул."Враня" №57-59, бл.1, вх.1, ет.1, ап.1 

За изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на предпазна 
екипировка за служители на ТП ДГС„Цонево" с.Цонево при „СИДП" ДП Шумен в две обособени 
позиции, а именно: Позиция № 1 - Доставка чрез покупка на предпазна екипировка - защитни 
каски, съгласно техническа спецификация" , представям следното техническо предложение: 

Предлагаме, да изпълним поръчката съгласно техническите спецификации и изискванията 
на документацията за участие, както и при следните условия: 

1.При изпълнение на поръчката се задължавам при получаване на заявка от страна на 
Възложителя да осигуря необходимите видове и количества стоки, предмет на настоящата 
поръчка до обекта на възложителя , находящ се на адрес : ТП ДГС Цонево, с.Цонево,, обл.Варна, 
ул."Хр.Трендафилов" №54., в срок до три работни дни . 

2. Доставяните стоки ще отговарят на изискванията на Възложителя и ще съответстват на 
предложените, съгласно примерно посочените в техническата спецификация, а именно: 
Относно първа позиция: 

№ 
по 
ред Наименование на артикулите мярка 

1. Каска защитна брой 
3. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката: 31.12.2015г 
4. Място на изпълнение на поръчката- ТП ДГС „Цонево", с.Цонево, обл.Варна, 

ул."Хр.Трендафилов" №54. 
5. Декларираме, че разполагаме с техническа и кадрова обезпеченост за изпълнение 

предмета на поръчката, съгласно техническото задание към документацията за участие. 
6. Към настоящото техническо предложение , прилагаме документи относно техническите 

характеристики на предлаганите от нас артикули, съответстващи на техническата спецификация на 
възложителя, както следва: 

• Цветен снимков материал и описание, индивидуализаращи предлаганите стоки; 
• Декларации за съответствие за предлаганите стоки; 

Срок на валидност на офертата - 30 (тридесет) дни от крайният срок за депозиране на 
оферти 

16.11. 2015 г. Подпи 
гр.Варна (Марио Димитров -Уп чл .2 от 33ЛД , т » 0 О Д ) 



ДО 
ТП"ДГС ЦОНЕВО" 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЪРВА ПОЗИЦИЯ 

от „Панда Експерт" ООД с ЕИК 131298528, със седалище в гр.София и адрес на управление: 
ж.к."Банишора", ул."Враня" №57-59, бл.1, вх.1, ет.1, ап.1 

След проучване и запознаване с документацията за провеждане на избор на изпълнител за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на предпазна екипировка за 
служители на ТП ДГС,,Цонево" с.Цонево при „СИДП" ДП Шумен в две обособени позиции, а 
именно: Позиция № 1 - Доставка чрез покупка на предпазна екипировка - защитни каски ", 
съгласно техническа спецификация ", предлагаме да изпълним при следните финансови условия: 

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните единични цени 

№ 
по 
ред Наименование на артикулите мярка 

Предложена 
ед.цена в 
лева без 

ДДСв лева 
без ДДС 

1. Каска защитна брой 5.35 
ОБЩО по ед.цени в лева без ДДС X 5.35 

Предлагана обща стойност по предложени ед.цени: 5.35 

словом:пет цяло и тридесет и пет стотни лева без ДДС 

2.Предложените ед. цени без ДДС включват всички разходи на изпълнителя, свързани с 
изпълнението на поръчката, включително всички разходи по доставката им франко обекта на 
възложителя : I'll ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул."Хр.Трендафилов" №54 
Забележка: Доставките по видове артикули и необходимите количества ще се изпълняват по 

поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката и до размера на 
прогнозния финансовия ресурс, който може да осигури за изпълнение на поръчката. 

Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени в лева без ДДС, 
съгласно настоящото ценово предложение, , като същите са фиксирани и не подлежат на 
завишаване през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от възложителя 
финансов ресурс. 

Срок на валидност на офертата - 30 (тридесет) дни от крайният срок за депозиране на оферти 

16.11.2015 г. Подш ч л.2отЗЗЛД 
гр. Варна (Марио Димитров - У п р ^ » , ;рт" ООД) 


