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Община Добричка, град Добрич * 
Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806; \ • 
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на тренажори на 
открито за рехабилитация". 

ДО: Община Добричка, 9300 град Добрич, ул.Независимост 20 

ОТ: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения 
предмет, Ви представяме нашата ценова оферта, както следва: 

1. Офертата не съдържа варианти за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 
документацията за участие. 

2. За изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата 
процедура, общата цена на нашето предложение възлиза на: 
17,680.00 лева без вкл. ДДС; 
(стойността цифром в лева без вкл. ДДС) 
Седемнадесет хиляди шестстотин и осемдесет лева 
(стойността словом в лева без вкл. ДДС) 

№ Наименование Мяр 
ка 

Коли-
чест-
во 

Ед. цена Стой-
ност 

1. Тренажор за ръце и рамена бр. 2 1,550.00 3,100.00 
2. Тренажор за разтягане крака и талия бр. 1 2,020.00 2,020.00 
3. Тренажор за коремни и гръдни преси бр. 1 1,200.00 1,200.00 
4. Двоен уред за разтягане и кростренажор бР. 2 2,330.00 4,660.00 
5. Единичен уред за разтягане и кростренажор бр- 2 1,880.00 3,760.00 
6. Уред за стягане на коремните мускули и 

мускулите на гърба 
бр. 1 2,940.00 2,940.00 

Обща стойност без ДДС 17,680.00 
Обща стойност с ДДС 21,216.00 

* При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 
единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще 
бъдем задължени да приведем общата цена в съотв^^^^^ единичната цена на 
офертата. 
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Открита процедура с предмет „Доставка и монтаж на тренажори на открито за рехабилитация" финансирана от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007-2013 година във връзка с изпълнение на Договор № 38/3/3210788/04.08.2014 г. 
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