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ЗЗ  АА  ПП  ИИ  ТТ  ВВ  АА  НН  ЕЕ  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 Моля, да ни бъде изпратено ценово предложение или оферта за закупува-

не на следните материални средства : 

№ на 

обос.

п-я 

№ 

п о 

ред 
Наименование на артикул мярка 

коли-

чес-

тво 

1.   Зидарски разтвори   

 1.1 Вароциментова мазилка (суха) кг. 50 

 1.2 Варов разтвор (хоросан) (торби по 20 кг.) бр. 95 

2.   Шпакловъчни смеси   

 2.1 Гипсова шпакловка (торби по 10 кг.) бр. 5 

 2.2 Циментова шпакловка (торби по 25 кг.) бр. 4 

 2.3 Фугираща смес кг. 1 

3.   Грундове   

 3.1 Бетон контакт по 5 л. бр. 1 

 3.2 Дълбокопроникващ  грунд  кг. 5 

4.   Инертни материали   

 4.1 Bap хидратна (торби по 10 кг.) бр. 2 

 4.2 Вар гасена (торби по 10 кг.) бр. 7 

 4.3 Гипс сатен кг. 25 

 4.4 Цимент (торби по 25кг.) бр. 120 

 4.5 Пясък (торби по 20 кг.) кг. 100 

5.   Метали   

 5.1 Болт анкерен ф 10 х 200 мм. бр. 20 

 5.2 Винтове  5*70мм (опаковка) бр. 1 

 5.3 Мрежа оградна (10 х 1.50 м.)  м. 50 

 5.4 Тръба черна ф 50 м. 15 

 5.5 Ламарина поцинк.гофр. 0,5х2000х1000мм, (лист) бр. 25 

6.   Санитарен фаянс   

 6.1 Смесителна батерия бр. 1 

 6.2 Глава за смесителна батерия  ½ ”  бр. 10 

 6.3 Теракотни плочки 25х25, цвят-бежаво или подобен кв.м. 10 

7.   Инструменти   

 7.1 Валяк за боядисване (25 см.) бр. 12 

 7.2 Четки за блажни бои и лакове (30 мм.) бр. 12 

8.   Лепила   

 8.1 Силикон  санитарен безцветен (280мл.) бр. 12 

 8.2 Монтажна пяна (750 мл.) бр. 7 

 8.3 Циментово лепило (торби по 25 кг.) бр. 4 

 8.4 Херметик бр. 15 

 8.5 Маджун кг. 10 

9.   Други   
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 9.1 Балатум - с дебелина 2 или 3 мм, шир. от 2 до 4 м. кв.м. 40 

 9.2 Мрежа за прозорци /комарник/ 1.50 м. ширина м. 50 

 9.3 Ресни за врата бр. 5 

 9.4 Тапети (ролки)  стандартни бр. 30 

 9.5 Челни дъски 20 х 2,5 см. м. 20 

Предложената цена да е в лева с включен ДДС. 

При липса на посочения вид разфасовка на даден артикул да се предложи 

цена за най-близката по количество разфасовка. 

Заявителя запазва правото си да коригира някои от количествата в зави-

симост от отпуснатата финансова квота. 

Строителните материали да са със срок на годност не по-малко от 6 

месеца след закупуването им. 

Плащането ще бъде извършено по банков път. 

Показателят за избор ще бъде по критерий „най-ниска цена” общо за вся-

ка обособена позиция по артикули. 

Предложението/офертата да бъде подписано и подпечатано с печат на 

фирмата, както и да съдържа адрес и телефон/факс за контакт. 

Срок на валидност на офертата - 30 (тридесет) календарни дни от деня, 

следващ датата, определена за краен срок за получаване на офертите. 

Срок за изпълнение на доставката: до 30 септември 2013г. 

Място на доставката: гр. София 
Очакваме Вашият отговор не по-късно от 16:

00
 ч. на 19 август 2013 г. по 

факс 02/92 29585, e-mail: kkk67@abv.bg или изпратени на адрес: гр. София кв. 

Горубляне, п. код 1138 военно формирование 28870. 

За контакти: Константин Брайков, тел. 02/92 29571 и 0898 740 496. 

 


