
 
 

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на 
Европейския социален фонд 

 
 

 
 

 
ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
 
ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 
№ BG05M9OP001-1.003-0460 – „Създаване на нови работни места в Екопринт глас 
ООД“ 
 
БЕНЕФИЦИЕНТ:  
ЕКОПРИНТ ГЛАС ООД 
адрес: гр. Варна, кв. Чайка бл.196, офис 2 
e-mail: ecoprint.bg@abv.bg  
Лице за контакт: Мая Калчева 
Телефон: 0888 83 77 49 
 
 

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016г., ЕКОПРИНТ ГЛАС ООД 
оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения 

 
 

Предмет: Доставка на обзавеждане както следва:  
1. Стол (2 бр.) 
2. Бюро (2 бр.) 

 
Описание на доставката:  
 

1. Стол (2 бр.) със следните минимални изисквания:  
♦ Наличие на кръстачка с колелца 
♦ Наличие на газов амортисьор 
♦ Наличие на облегалка за гръб  
♦ Наличие на подлакътници 
♦ Възможност за регулиране височината на сядане 
♦ Наличие на люлееща функция 
♦ Дълбочина седалка 42 см 
♦ Височина на  облегалка 50 см 

 
2. Бюро (2 бр.) със следните минимални изисквания:  

♦ П-образно с 1 чекмедже и 1 врата от дясно 
♦ Размери: 

- Основен плот 90 х 50 см 
- Височина 74 см 
- Дебелина на плота 20 мм 

♦ Наличие на чело 
♦ Материал на плота: ПДЧ  плоскост 
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Място на изпълнение на доставката: гр. Пловдив 
 
Срок на изпълнение на поръчката: до 20 календарни дни  
 
Начин на плащане: 100% след доставка и подписан приемо-предавателен протокол 
 
Прогнозна стойност: 890,00 лв. без ДДС. 
 
Начин на кандидатстване: Кандидатите за изпълнение на доставката трябва да предоставят 
ценови предложения на имейл: ecoprint.bg@abv.bg .   
 
Краен срок за подаване на ценови предложения: до 25.01.2017г., 23:59. 
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