
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а 

 

ДО 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ  

- ОБЛАСТ ВРАЦА 

бул. “Демокрация” № 1 

гр. Враца 
 

      
      ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

 
Настоящото предложение е подадено от 

....................................................................................................................................................... 
/наименование на участника / 

и подписано от............................................................................................................................ 
/трите имена и ЕГН/ 

в качеството му на...................................................................................................................... 
/длъжност/ 

с адрес: гр. ...........................................................  ул. ....................................... , №  ................., тел.: 

факс:  ....................................... , е-mail:…………………………. , ЕИК /Булстат/…………… 

Банкови реквизити…………………………………………………………………………... 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Във връзка с откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“Доставка на оборудване за извънредни ситуации” по проект „Център за координация и 

управление на действията при бедствия в трансграничната зона” с референтен номер 2 

(4i)-2.2-17 MIS-ETC Code 692 EMERG-VR-DJ и след като се запознахме с изискванията за 

участие, сме съгласни да изпълним услугата, предмет на обществената поръчка при следните 

ценови предложения: 

№ ВИД НА ДОСТАВКАТА 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 1 

БРОЙ В ЛВ. БЕЗ ДДС 

ОБЩА СТОЙНОСТ В 

ЛЕВА БЕЗ ДДС. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „ДОСТАВКА НА ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА 

РАДИАЦИОННА, ХИМИЧЕСКА И БИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА” 

1. 
Газ-анализатори за измерване на токсични 

газове - 3 /три/ броя 

  

2. Газ сигнализатор - 2 /два/ броя   

3. 
Дозиметри за идентификация на радиация 

- 4 /четири/ броя  

  

4. 
Детектор за повърхностно замърсяване - 3 

/три/ броя 

  

5. Гама радиометър-дозиметър - 3 /три/ броя   

6. 
Индивидуални дозиметри за контрол на 

облъчването - 20 /двадесет/ броя 

  

7. 
Комплект въздушно-дихателни - 10 

/десет/ броя апарати 

  

8. 
Газонепроницаем защитен костюм – 1 

/един/ брой 

  

9. Куполна палатка за бърза дезинфекция с   



машина за топла вода – 1 /един/ брой 

 

За обособена позиция № 1: „Доставка на техническо оборудване за радиационна, 

химическа и биологична защита” предлагам обща цена 

......................................................./словом/ без ДДС.  
 

Настоящето предложение е валидно за срок от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано 

от крайната дата за представяне на офертата. 

 

Дата: .............................2014 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ: 
 
............................................................... 

(име и фамилия) 
 
     .............................................................. 

(длъжност на представляващия участника) 


