
 

ЗЗ  АА  ПП  ИИ  ТТ  ВВ  АА  НН  ЕЕ  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Моля, да ни бъде изпратено ценово предложение по приложената таблица за 

доставка на следните електрически материали: 

Об. 

позиц 
№ Артикул 

Коли 

чество 
Ед. цена 

с ДДС 

Общо 

с ДДС 

І 

1 Индустриална лампа, нажежаема жичка 40W/Е27/230V/прозрачна 
1000 бр   

2 Индустриална лампа с нажежаема жичка 60W/27/230V/прозрачна 
2000 бр   

3 Игнитор/запалване за натриева лампа 400W,230V,4,5А, имп. 3÷5кV 15 бр   

Обща сума по обособена позиция І  

ІІ 

4 Електрически ключ, четиритактов за котлон на печка “Пауталия” 5 бр   

5 Силиконов кабел 2,5 мм
2
 15 м   

6 Проводник многожилен без изолация  2,5 мм
2
 15 м   

7 Терморегулатор 0÷350º за печка “Пауталия” 5 бр   

8 Керамични мъниста за изолация 500 бр   

9 Нагревател за печка “Пауталия” - къс 5 бр   

10 Нагревател за печка “Пауталия” - дълъг 5 бр   

Обща сума по обособена позиция ІІ  

ІІІ 

11 Светодиод червен 8мм LL-803ID2C 400 бр.   

12 Светодиод зелен 8мм L793GD 160 бр.   

13 Съпротивление 700 ома 400 бр.   

14 Съпротивление 1100 ома 160 бр.   

15 Схема „Грец” 10 А/100W 2 бр.   

Обща сума по обособена позиция ІІІ  

Изборът на доставчик ще е по обособени позиции. Доставката трябва да се 

получи в подходящи за транспортиране опаковки на адрес:  гр. София, бул. 

Цариградско шосе №, 113 А военно формирование 46390 или склад на доставчика в 

гр. София. 

Предложението да е с включен ДДС, придружено с технически данни и 

описание на предлаганите артикули и представено съгласно горната таблица. 

Показателят за избор ще бъде по критерий „най-ниска цена”. При надвишаване на 

прогнозните стойности Възложителя си запазва правото да намали количествата на 

някои от артикулите. Плащането ще бъде извършено по банков път, след 

получаване на доставката. 

Очакваме Вашият отговор не по-късно от 11.10.2013 г. включително по факс 

и електронна поща. За справки и допълнителна информация тел. 02/9226807, 

02/9226808, 02/9226809, факс: 02/9226999 и e-mail:  sector5@abv.bg 


