
ЗЗ  АА  ПП  ИИ  ТТ  ВВ  АА  НН  ЕЕ  
 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И ГОСПОДА, 
 

Моля, да ни бъде изпратено ценово предложение или оферта за „Бои, лакове, разредители, 

покрития, лепила и други сходни”, както следва: 

№ Наименование на пожарогасителното средство Мярка Количество 

1.  Боя алкидна – Бяла – в баки по 20-25 кг. бр. 8 

2.  Боя алкидна – Бяла в кутии до 1 кг. кг. 60 

3.  Боя алкидна - Черна– в баки по 20-25 кг. бр. 8 

4.  Боя алкидна - Черна в кутии до 1 кг. кг. 40 

5.  Боя алкидна – Жълта в кутии до 1 кг. кг. 40 

6.  Боя алкидна - Червена  в кутии до 1 кг. кг.. 40 

7.  Боя алкидна – Кафява в кутии до 1 кг. кг. 40 

8.  Боя алкидна – Зелена в кутии до 1 кг. кг. 60 

9.  Боя алкидна – Синя в баки по 20-25 кг. бр. 4 

10.  Боя алкидна – Синя в кутии до 1 кг. кг. 40 

11.  Грунд за метал в баки по 20-25 кг. бр. 4 

12.  Грунд за метал в кутии до 1 кг. кг. 20 

13.  Сребърен феролит в баки по 20-25 кг. бр. 4 

14.  Автоемайл лак  бял  в кутии до 1 кг.                                  кг. 10 

15.  Автоемайл лак  син                                              кг. 12 

16.  Автоемайл лак  зелен                                            кг. 24 

17.  Автоемайл лак  черен                                           кг. 10 

18.  Лак за дърво кг. 10 

19.  Латекс бял кг. 30 

20.  Фасаген бял  л. 230 

21.  Четки средни бр. 5 

22.  Пластмасови ванички бр. 3 

23.  Валяци големи бр. 5 

24.  Валяци малки бр. 5 

25.  Хартиено тиксо 50мм бр. 10 

26.  Найлон за покриване бр. 20 

27.  Разредител за алкидна боя и грунд л. 50 

28.  Разредител за автоемайл лак л. 15 

Предложените цени да са с  включен ДДС за единична бройка (опаковка). Показателят за 

избор ще бъде по критерий „най-ниска цена” на обособена позиция. Възложителя си запазва 

правото да коригира количествата в зависимост от ценовите предложения. 

Плащането ще бъде извършено по банков път.  

Ценовото предложение да бъде подписано и подпечатано с печат на фирмата, както и да 

съдържа адрес и телефон/факс за контакт. 

Очакваме Вашият отговор не по-късно от 16.09.2013г. по факс, електронна поща, 

предоставен на място във Вашия търговски обект или на адрес: гр.София, пк1606, бул.Ген. 

Тотлебен” №34 – за военно формирование 38040, (по Общ.поръчка „Бои, лакове, разредители, 

покрития, лепила и други сходни”) 

За справки: тел. 02/9226824; факс: 02/9226999 и e-mail:sector5@abv.bg krustev@mail.com  

mailto:sergei.janov@gmail.com

