
НА ВНИМАНИЕТО
НА АЛКИН НЕБИ
КМЕТ НА ОБЩИНА КУБРАТ

ОБЩИНА КУБРАТ 
Входящ № Ъ V  приложение № 1

_____1 0 .G 5L 20/)Гг.

ОФЕРТА
за участие в пазарна консултация с предмет:

„Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св.Св. Кирил и Методий -
1891“, гр. Кубрат, община Кубрат“

От: „МАСИВ“ ЕООД 
с адрес: гр.Русе, ул.“Муткурова“, №.6 
тел.:00359877935941, факс: не, e-mail: masiv@abv.bg 
ЕИК/БУЛСТАТ: 117504027, ИН по ЗДДС: BG117504027 
Представлявано от Теодор Траянова
ЕГ Н 7710055293, л.кЛ». , с постоянен адрес: 7000 Русе, ул. “Муткурова“ 6, в
качеството си н а : УПРАВИТЕЛ

С настоящото Ви представяме нашата Оферта за участие в пазарна консултация с 
предает „Доставка и м о н т а ж  н а  столове j a  зрителна зала на НЧ „Св.Св. Кирил и 
Методий - 1891“, гр. Кубрат, община Кубрат“.
1. Срокът на валидност на нашата оферта е 120 (сто и двадесет) работни дни, считано от 
посочения за краен срок за получаване оферти.
2. Предлагаме срок за изпълнение: 30 (тридесет) календарни дни.
3. Предлагаме нена за „Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св.Св. 
Кирил и Методий -1891“, гр. Кубрат, община Кубрат“
в съответствие с техническите изисквания, посочени в Приложение № 2 -  Техническа 
спецификация, както следва:

№ вид ТЕХНИЧЕСКИ И 
ФУНКЦИОНАЛНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

БРОЙ

1 2 3 4
1 Стол за зрителна 

зала
-метална конструкция с 
дебелина на боята мин. 40 
микрона
-седалка и облегалка, 
изработени от студено 
инжектирана полиуретанова 
пяна с плътност 45 кг/мЗ, 
-декоративни капаци на 
седалката и облегалката, 
изработени от 
удароуегойчив 
полипропил ен 
-сгъваема седалка със 
специален пружинен 
механизъм
-тапициран с дамаска.
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включително негорими 
възможност за номериране 
на ред и място 
-европейските норми за 
безонасна употреба, 
негоримост на материалите 

__________________и звукоабсорбация__________ ___________________

4. Обща пазарпа стойност на доставката:

54600.00 (петдесет и четири хиляди и шестотин) лева без ДДС и 65520.00 (шестдесет и пет 
хиляди петстотин и двадесет) лева с вкл. ДДС

5. Всички разходи по време на гаранционното обслужване са за наша сметка.

6. Декларирам, че съм в състояние ла изпълним поръчката в съответствие с всички условия на 
Възложителя, посочени в Пазарната консултация и Приложение JVb 2 -  Техническа 
спецификация. ^

Заличена информация, на ^

основание чл. 23 отЗЗЛДПОДПИС и ПЕЧАТ. Х-л-Л
/на заинтересованата



Приложение 2

Техническа спецификация

за

,Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на 114 „Св.Св. Кирил и 
Методий - 1891“, гр. Кубрат, община Кубрат“

с минимални технически спецификации:

№ ВИД ТЕХНИЧЕСКИ И 
ФУНКЦИОНАЛНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

БРОЙ

1 2 3 4
1 Стол за зрителна 

зала
-метална конструкция с 
дебелина на боята мин. 40 
микрона
-седалка и облегалка, 
изработени от студено 
инжектирана полиурстанова 
пяна с плътност 45 кг/мЗ, 
-декоративни капаци на 
седалката и облегалката, 
изработени от 
удароустойчив 
полипропилен 
-сгъваема седалка със 
специален пружинен 
механизъм
-тапициран с дамаска. 
включително негорими 
възможност за номериране 
на ред и място 
-европейските норми за 
безопасна употреба, 
негоримост на материалите 
и звукоабсорбация
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