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ДО
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ -  НАЦИОНАЛЕН 
КОМПЛЕКС” ЕАД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка на офис техника 

/компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни 
машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и 

други/ и друга техника в извънгаранционен срок”

Възложител: „Специализирани болници за рехабилитация -  Национален комплекс“ ЕАД

УЧАСТНИК “ХЪБИС“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/Идентификация на чуждестранно лице: 200095672
Седалище и адрес на управление/постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Свети Климент“ № 22
Тел.: 0888 78 11 90,факс: ............................... , e-mail: office^ubisltd.com
Вписан в Търговски регистър на република България
Представлявай от Христо Атанасов Бучков, в качеството му на управител

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето Ценово предложение за изпълнение на обществена поръшса с 
предмет: ,Д1оддръжка на офис техника /компютри, преносими ко1ипютри, хардуер и 
софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, 
UPS устройства, модеми, рутери и други/ и друга техника в ювънгаранционен срок”.

1. За извършването на услугите -  предмет на горепосочената обществена поръчка, 
предлагаме месечна цена в размер на 14 000 (четиринайдесет хилвди) лева без ДДС и обща 
цена за целия срок ма до&»«ора (24 месеца от сключването му) в размер на 336 000 
(триста тридесет и шест хиляди.) лева без ДДС.

2. Предлаганата от нас цена за извършването на услугите включва всички разходи по 
организацията и изпълнението на поръчката в съответствие с Техническите спецификации и 
изискванията на възложителя, заложени в документацията за обществената поръчка.

3. При несъответствие между сумата, изписана с цифри и тази, изписана с думи, 
валидна ще бъде сумата, изписана с думи.

4. При несъответствие между сбора от месечните цени за изпълнение предмета на 
поръчката за срок от 24 месеца и посочената обща цена за изпълнение на поръчката за целия 
срок на договора, за валидна ще се счита предложената месечна цена за изпълнение предмета 
на поръчката

Д^та: 24.04.2019 г. УЧАСТНИК*:.....
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'  Докумекгьт се оодашсва от заховния щждставител на участника, или от надлежно упьлнсмощено лице


