
Образец 

ДО 
ПРОКУРИСТА НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
БОЛНИЦИ ЗА PF'ХАБИЛИТАЦИЯ -
НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС" ЕАД 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на 
„СБР-НК" ЕАД" 

Настоящото техническо предложение е подадено от Роберт Аврамов Левиев в 
качеството му на управител на "РОЕЛ-98" ООД, ЕИК/Булстат/ЕРН/ 
Идентификация за чуждестранно лице 121798467, със седалище и адрес на 
управление/постоянен адрес: гр. София, бул. "Христо Смирненски" № 53 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРОКУРИСТ, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществена 
поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за 
нуждите на „СБР-НК" ЕАД". 

Декларираме, че сме запознати и приемаме изискванията на Възложителя, 
заложени в Техническите спецификации за изпълнение на обществената поръчка. 

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при 
следните условия: 

1. Цена за изпълнение: съгласно Ценово предложение - по образец, придружено 
от Таблица с единични цени - по образец (на електронен носител във формат Microsoft 
Excel). 

2. Предлагаме да изпълняваме направените от възложителя заявки, като по избор 
на възложителя ще доставяме заявените видове и количества канцеларски материали и 
консумативи за принтери - предмет на поръчката, до сградата на Централен офис -
София, до сградите на филиалите на възложителя и до друго посочено от възложител 
място в срок от 3 (три) работни дни от направена заявка или ще осигуряваме наличност 
на заявените видове и количества канцеларски матерната и консумативи за принтери в 
склада ни в срок от 3 (три) работни дни от направена заявка (в която е посочено, че 
възложителят ще получи заявените материали в склада на изпълнителя), откъде 
възложителя ще ги получава. 

3. Материалите по раздел II. от Техническата спецификация - медицински книги, 
ще бъдат отпечатвани по образец на Възложителя. 1 

4. Начин на плащане: съгласно условията на проекта на договор; / / 

5. Срок на ватадност на офертата (най-матко 120 календарни дни от крайния срок 



ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Подробна информация за продуктите съдържаща подробно описание на всич 

канцеларски материали с посочен производител; консумативите с продуктов 
номер при точно спазване на съчетанието букви/цифри, брой копия, 
гаранционен срок и производител - свободна форма; И сравнителна таблица за 
съответствие 

2. Декларация по чл. 33. ал. 4 от ЗОП (ако е приложимо) 
3. Оторизационно писмо от производителя и/или официалния представител на 

производителя за територията на страната за конкретната поръчка «ли 
оторизационно писмо от производителя н/нлн официалния представител на 
производителя, удостоверяващо права за представителство и търговия за 
територията на страната, за всички артикули по раздели III - Консумативи за 
принтери и IV - Мастило за тонеркасети. Оторизационното писмо се представя в 
оригинал или—нотариално—заверено—копне; Към оторизационните писма 
прилагаме и декларации за произход за всички артикули по раздели III -
Консумативи за принтери и IV - Мастило за тонеркасети. 

4т За артикул „ХАРТИЯ КОПИРНА А4 80gr 500л." - Лабораторни изследвания 
издадени от „Институт по целулоза и хартия" АД, от които да е видно че 
участникът покрива минималните технически изисквания - оригинал или 
нотариално заверено копне; 

5. Декларации за произход на артикулите - копие, заверено от участника. 
6. Мостри от следните позиции от техническата спецификация: Раздел I, редове 19, 

23, 28, 31, 38, 43, 52, 58, 60, 62, 63, 70, 84, 94. 
7. Други подходящи материали на производителя, доказващи съответствие с 

техническите изисквания - не каталози, брошури и други—ако има такива. 

Дата: 20.07.2015 г. 

Подпис 


