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ЗЗ  АА  ПП  ИИ  ТТ  ВВ  АА  НН  ЕЕ  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Моля, да ни бъде изпратено ценово предложение за доставка на следните консумативи 

и резервни части за моторни шейни, моторни триони и храсторези: 

№. Артикул Брой 

1.  Консумативи за моторни триони:  

 1.1. Дъска за моторен трион „Stihl” модел МС 390 2 

 1.2. Верига за моторен трион „Stihl” модел МS 390 3 

 1.3. Свещ за моторен трион „Stihl” модел МS 390 2 

 1.4. Дъска 40 см за моторен трион „Husqvarna” 55 1 

 1.5. Верига за моторен трион „Husqvarna” 55 1 

 1.6. Запалителна свещ за моторен трион „Husqvarna” 55 1 

 1.7. Дъска за моторен трион „Husqvarna” 55 1 

 1.8. Верига за моторен трион „Stihl” MS 250 1 

 1.9. Дъска за моторен трион „Stihl” MS 250 1 

 1.10. Дъска 16” за моторен трион „Husqvarna” 140 5 

 1.11. Верига за моторен трион „Husqvarna” 140 (за дъска 16”) 5 

 1.12. Пили (за заточване на верига на моторни триони) 6 

 1.13. Масло двутактово LS+ (опаковка 1 л.) 25 

 1.14. Масло за смазване на верига за моторен трион (опаковка 1 л.) 25 

2.  Консумативи за моторни коси  

 2.1. Въздушен филтър за „Husqvarna” R 152 VH 5 

 2.2. Нож за „Husqvarna” R 152 SVH 1 

 2.3. Колело задно за „Husqvarna” R 152 SVH 2 

 2.4. Нож за храсти за моторна коса „Stihl” модел FS 350 1 

 2.5. Режещ лист с длетообразни зъби Ф200 мм, 7,9” - за моторна коса „Stihl” 

модел FS 350 1 

 2.6. Свещ за моторна коса „Stihl” модел FS 350 1 

 2.7. Корда 3 мм х 168 м. за моторна коса „Stih” FS-80 1 

 2.8. Жило задвижващо за моторна коса „Stih” FS-80 1 

 2.9. Диск за треви и храсти за моторна коса „Stih” FS-80 1 

 2.10. Диск за треви и храсти за моторна коса „AL-KO” BC 4535 9 

 2.11. Корда 2,4 мм. - 240м. 4 

 2.12. Двутактово масло XP (опаковка 1 л.) 5 

3.  Консумативи за моторни шейни  

 3.1. Вариаторен ремък за моторна шейна „Буран” (28х10х1120) 6 

 3.2. Масло двигателно за бензинова моторна шейна „Буран” (опаковка 1 л.) 35 

 

Изборът на доставчик ще е по обособени позиции.  

Доставката трябва да се получи в подходящи за транспортиране опаковки на адрес на 

доставчика, ако е от гр. София или на допълнително посочен адрес в гр. София, ако 

изпълнителят няма представителство тук. 



2/2 

Предложената цена да е с включен ДДС. Показателят за избор ще бъде по критерий 

„най-ниска цена”. 

Плащането ще бъде извършено по банков път, след получаване на доставката. За 

изпълнение на поръчката ще бъде предоставен едномесечен срок.  

Предложението да бъде подписано и подпечатано с печат на фирмата, както и да 

съдържа адрес и телефон за контакт. 

Очакваме Вашият отговор не по-късно от 17.07.2013 г. по факс или електронна поща. 

За справки и допълнителна информация тел. 02/9226807, 02/9226808 факс: 02/9226999 

и e-mail: sector5@abv.bg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


