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ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28870 

п. код 1138, гр. София, кв. Горубляне 
 

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 

Наименование на артикул мярка количество 

1.  Диск за рязане на неметал Ø 115 мм бр. 5 

2.  Дозатор метален за течен сапун стенен бр. 3 

3.  Ел.ключ за открит монтаж бр. 10 

4.  Кръстачка за  фуга 3 мм пластмасова (пакет) бр. 2 

5.  Латекс - бял в баки по 25 кг. бр. 10 

6.  Лепило плочка върху плочка кг. 750 

7.  Мивка порцеланова  50 см бр. 3 

8.  Моноблок - бял вертикално оттичане бр. 3 

9.  Огледало противовлажно 600 x 450 мм бр. 3 

10.  ПВЦ тръба ф 110 м. 40 

11.  Писоар с горно (открито) захранване с включен 

монтажен комплект 
бр. 1 

12.  Плочки фаянсови 20 х 30 см в бежовата гама кв.м 170 

13.  Противовлажни осветителни тела бр. 5 

14.  Сифон 10х10 ф 50 ПВЦ бр. 6 

15.  Смесител за мивка стенен  бр. 3 

16.  Смесител комплект за баня със стационарен душ бр. 2 

17.  Поставка за тоалетна хартия бр. 5 

18.  Теракот 33х33 кв.м. 30 

19.  Фугин кг. 20 

20.  Челни дъски 20 х 2,5   м. 28 

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 предложена цена 

по обособена позиция".  

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 - 20 (двадесет) календарни дни от деня, 

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

Срок за изпълнение на доставката: до 29 ноември 2013г. 



     2/2 

Място на доставката: гр. София 

Очакваме Вашият отговор не по-късно от 16:
00

 ч. на 14 ноември 2013 г. 

по факс 02/92 29585, e-mail: vf28870@abv.bg или изпратени на адрес: гр. София 

кв. Горубляне, п. код 1138 военно формирование 28870. 

За контакти: Константин Брайков, тел. 02/9229571 и 0898740496. 

 


