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                                                     З А П И Т В А Н Е 
 

       

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

 

         Моля, да ни бъде изпратено  ценово предложение за доставка на 

„Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари” както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на отбранителния продукт Мярка Количество 

1. 
Костюм зимен работен – комплект яке и 

полугащеризон,  ръст 182/размер 50 
брой 1 

2. 
Костюм зимен работен – комплект яке и 

полугащеризон, ръст 172/ размер 52 
брой 1 

3. 
Костюм зимен работен – комплект яке и 

полугащеризон, размер XL (52-54) 
брой 4 

4. 
Костюм зимен работен – комплект яке и 

полугащеризон, ръст 176/размер 54 
брой 3 

5. 
Костюм зимен работен – комплект яке и 

полугащеризон, ръст 182/размер 54 
брой 1 

6. 
Костюм зимен работен – комплект яке и 

полугащеризон, размер 54 
брой 3 

7. 
Костюм зимен работен – комплект яке и 

полугащеризон, размер 56 (L) 
брой 3 

8. 
Костюм зимен работен – комплект яке и 

полугащеризон, ръст 176/размер 56 
брой 1 

9. 
Костюм зимен работен – комплект яке и 

полугащеризон, ръст 182/размер 56 
брой 3 

10. 
Костюм зимен работен – комплект яке и 

полугащеризон, размер XXL (56-58) 
брой 5 

11. 
Работен костюм от памучен плат, ръст 

182/размер 50 
брой 1 

12. 
Работен костюм от памучен плат, ръст 172/ 

размер 52 
брой 1 

13. 
Работен костюм от памучен плат, размер XL 

(52-54) 
брой 4 

14. 
Работен костюм от памучен плат, ръст 

176/размер 54 
брой 2 

15. 
Работен костюм от памучен плат, ръст 

182/размер 54 
брой 1 

16. Работен костюм от памучен плат, размер 54 брой 4 
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№ 

по 

ред 

Наименование на отбранителния продукт Мярка Количество 

17. 
Работен костюм от памучен плат, размер 56 

(L) 
брой 3 

18. 
Работен костюм от памучен плат, ръст 

176/размер 56 
брой 1 

19. 
Работен костюм от памучен плат, ръст 

182/размер 56 
брой 3 

20. 
Работен костюм от памучен плат, ръст размер 

XXL (56-58) 
брой 5 

21. Обувки работни летни и зимни № 42  чифт 3 

22. Обувки работни летни и зимни № 43 чифт 12 

23. Обувки работни летни и зимни № 44 чифт 4 

24. Обувки работни летни и зимни № 45 чифт 6 

25. Ботуши гумени № 42 чифт 1 

26. Ботуши гумени № 43 чифт 12 

27. Ботуши гумени № 44 чифт 3 

28. Ботуши гумени № 45 чифт 7 

29. Ботуши гумени № 46 чифт 2 

30. Шапка лятна брой 25 

31. Шапка зимна брой 25 

32. Ръкавици с 5 пръста от кожа и плат          брой 64 

33. Ръкавици работни - телешка напа брой 20 

34. Ръкавици - заваръчни брой 3 

35. Ръкавици гумени брой 20 

36. Престилка за предпазване от вода       брой 10 

37. Предпазни очила  брой 8 

 

 Предложените цени да са в лева с включен ДДС. 

          Плащането ще бъде извършено по банков път без авансово плащане. 

      Предложението/офертата да бъде подписано/а и подпечатано/а с печат на 

фирмата, в непрозрачен плик, както и да съдържа адрес и телефон/факс за 

контакт. 

 

Очакваме Вашият отговор не по-късно от 16,00 часа на 27.11.2013 г. 

по факс, електронна поща или предоставен на място: бул. „Цариградско 

шосе” № 113А. 

За контакт: капитан инж. Цветомир Иванов Цанков  тел. 

02/9223743, 02/9226787, факс.02/9744072; факс:02/9023747, e-mail: 

podelenie@armf.bg. 

 

 


