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ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
ПРОЦЕДУРА: „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” 
 
ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 
№ BG05M9OP001-1.008-1161-C01 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В 
„ЕЛИТ-ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ” ООД” 
 
БЕНЕФИЦИЕНТ:  
„ЕЛИТ-ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ” ООД 
адрес: гр. Варна, м-ст „Св. Никола”,  
ул. Янаки Богданов 9 вх.Б партер (УПИ VII-230) 
e-mail: elit@elitps.net  
Лице за контакт: Величка Радулова 
Тел.: 052/ 391 101 
 

 
 

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/ 01.07.2016г.,  
ЕЛИТ-ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ООД оповестява публично съобщение  

за набиране на ценови предложения 
 

Предмет: Доставка на ергономични офис столове (14бр.) 
 
Описание на доставката: Доставка на ергономични офис столове (14бр.) със следните 
минимални изисквания: 
 
 Възможност за регулиране на лумбална опора 
 Възможност за регулиране на наклона на облегалката и заключването й в желана 

позиция посредством Multiblock механизъм или еквивалентен 
 Наличие на функция „анти-шок” при преминаване на наклона от една позиция в друга 
 Възможност за регулиране на силата на люлеене според теглото на седящия 
 Възможност за регулиране на височината на седалката посредством газов амортисьор 
 Възможност за регулиране на подлакътниците в посоки нагоре-надолу и навън-

навътре 
 Възможност за регулиране на дълбочината на седалката и заключването й в желаната 

позиция посредством Slide механизъм или еквивалентен 
 Хромирана свръзка между седалката и облегалката 
 Алуминиева петлъчна основа 
 Да притежават сертификат съгласно стандарт EN 1335-1, EN 1335-2 и EN 1335-3 или 

еквивалентни 
 
Гаранция: минимум 24 месеца 
 
Място на изпълнение на доставката: гр. Варна 
 
Срок за изпълнение на доставката: до 30 календарни дни  
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Начин на плащане: Финално плащане в размер на 100% от общата цена след подписан 
приемо-предавателен протокол и издадена фактура 
 
Прогнозна стойност: 4 500,00 лв. без ДДС 
 
Начин на кандидатстване: Кандидатите за изпълнение на доставката трябва да предоставят 
ценовите си предложения на имейл: elit@elitps.net 
 
Краен срок за подаване на ценови предложения: до 18.08.2017г., 23:59. 
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