
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Образец

№
ТН ДГС ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ПРИ
сади до ш у м е н

Гр. Генерал Тошево, п.к„9500 
Ул.“Трети март“ №42

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за щастие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
“Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнознивидове ГСМ /гориво- 

смазочниматериагш/, за осъществяване на дейността на ТП "Държавногорскостопанство 
Г енерал Тошево за 2015 г . , съглаенотехкическа спецификация“

От ЕЛИТ КАР ДОБРИЧ ООД, с БУЛСТАТ/ЕИК/номер ка регистрация в съответната държава
{наименование на участника],

124624169, регистрирано в Р БЪЛГАРИЯ с данни по регистрацията: [__________],
регистрация по ДДС: BG124624169, със седалище гр. Добрич, буп. Русия Ns 13 и адрес на 
управление гр. Добрич, буп. Русия № 13, адрес за кореспонденция: гр. Добрич, буп. Русия №
13, телефон за контакт 0897804343, факс [_______________ ], електронна поща
office.dobrich(a).elitcar. be, банкова сметка: BG18STSA93000021988696, 
представлявано от А нанас Георгиев "м J АУМД в качеството на Управител,

УВАЖАЕМИДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: “Периодична доставка, осъществена чрез покупка на 
прогнозни видове ГСМ /гориво-смазочни материали./, за. осъществяване на дейността на 
ТП "Държавно горско стопанство Генерал Тошево за 2015 г. , съгласно техническа 
спецификация“

Предлагаме, да изпълним поръчката съгласно техническите спецификации и 
изискванията на документацията за участие, както и при следните условия:
1. При изпълнение на поръчката се задължавам при получаване на заявка от страна на 
Възложителя да осигуря необходимите видове и количества стоки, предмет на настоящата 
поръчка до обекта на възложителя , находящ се на адрес: гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, 
ул. ’’Трети март” № 42., в срок до 1 дек /посочва се времето за доставка, но не повече от 
три календарни дни/.
2. Доставяните стоки ще отговарят на изискванията на Възложителя и ще съответстват на 
предложените
3. Предлагаме срок за изпълнение ка поръчката: 31.12.201§г
4. Място на изпълнение на поръчката - ТП ДГС „Генерал Тошево“, обл. Добрич, ул. ’’Трети 
март” №42
5. Деклариране, че разполагаме с техническа и кадрова обезпеченост за изпълнение 
предмета на поръчката, съгласно техническото задание към документацията за участие.

Срок на валидност на предложението- -  90 календарни - ж включително, считано от 
крайния срок за получаване на офертите.

30.03 2015 ПОДПИС ^
ПЕЧАТ ^  Д?
Атанас Г еоргаев Нч*>ачев 
Упаравител на Е ЛИТ КАР ДОБРИЧ ООД



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Образец

ДО
ТП ДГС ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ПРИ 
СИДП ДП ШУМЕН 
Гр.Генерал Тошево, н.к.9500 
УлЛТретн март14 №42

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове ГСМ /гориво- 
смазочни материали/, за осъществяване на дейността на ТП "Държавно горско стопанство 
Генерал Тошево за 2015 г . , съгласно техническа спецификация“
От ЕЛИТ КАР ДОБРИЧ ООД, с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната 
държава 124624169, регистрирано в ДОС, пререгистрирано в Агенция по вписванията, с 
данни по регистрацията: 124624169, регистрация по ДДС: BG124624169, със седалище гр. 
Добрич и адрес на управление буя. Русия № адрес за кореспонденция: гр. Добрич, бул. 
Русия № 13, телефон за контакт 0897804343, факс няма, електронна поща
office.dobnch(a),eUtcar.bs, банкова сметка: BG18STSA93000021988696, представлявано от 
Атанас Георгиев ъ* 2&М качеството на УПРАВИТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет:

“Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнознквидове ГСМ /гориво- 
смазочни материали/, за осъществяване на дейността на ТП "Държавно горско стопанство 
Генерал Тошево за 2015 г., съгласно техническа спецификация“
Сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Изпълнението на предмета на процедурата ще изкъртим при следните единични цени:

Видове ГСМ мярка

Предлагана 
ед.цена в 
лева без

ДДС Разфасовка
1 5W40 литър 9,00 1
2 10W40 литър 8,95 1
3 15W40 литър 6,00 1
4 м16Д литър 3,40 1
5 диференциално масло литър 4,25 1
6 хидравлично масло литър 4,00 1
7 антифриз - концентрат литър 4,00 1.5
8 спирачка течност лшър 6,00 1
9 грес кг 14,75 2
10 течност за чистачки - концентрат литър 2,50 3



2.Предложените ед. цени без ДДС включват всички разходи на изпълнителя, свързани 
с изпълнението на поръчката, включително всички разходи по доставката им франко обекта 
на възложителя: гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. ’’Трети март” №42 
Забележка: Доставките по видове гориво смазочни материални необходимите количества ще 
се изпълняват по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката и до 
размера на прогнозния финансовия ресурс, който може да осигури за изпълнение на 
поръчката.

Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно 
настоящото ценово предложение, като същите са фиксирани и не подлежат на завишаваме 
през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от възложителя 
финансов ресурс.

При необходимост от извършване на доставки на гориво смазочни материали извън 
този списък предлагаме отстъпка в размер на 10 % от обявените цени за съответния вид.
Срок на ватидност на офертата - 90 /деветдесет/ календарни дни включително, считано от 
крайния срок за получаване на офертите.

30.03 2015 ПОДПИС

ПЕЧАТ

Атанас Георгиев Повачев 

Упаравител на ЕЛИТ КАР ДОБРИЧ ООД

Образец №9


