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Приложение №1 към Протокол № 2/11.03.2019 г. 

Ценово предложение на „Найд Де“ ЕООД                                                                                                                                                                                                                             

     

          1. Приемаме, че прогнозната обща стойност за предмета на поръчката е до  15900,00лв. (петнадесет хиляди и деветстотин лева)без 

вкл. ДДС франко място на изпълнение и за която стойност се сключва договор и включва прогнозна стойност в размер до 5000,00 лв. 

без ДДС за ремонт (труд) . прогнозна стойност в размер до 9300,00 лв. за резервни части; прогнозна стойност в размер до 1600,00 лв. без 

ДДС за смазочни материали, антифриз и други консумативи .. 

        2. Предлагам цена за един час (60 мин.) сервизно техологично време в размер на 15 (петнадесет) без вкл. ДДС– К1 

        3.Предложената цена е в лева без вкл. ДДС, същата е окончателна, не подлежи на промяна през целия срок на договора и включва 

всички съпътстващи услугата разходи . 

 

Забележка:  Продължителността на работните операции не следва да надвишава лимита за всяка операция регламентиран в Приложения 

№1 до  № 6 към чл.15, ал. 4 в Наредба № 24 от 08.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за 

застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства) и 

изискванията на НАРЕДБА № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки "Гражданска отговорност" на 

автомобилистите и "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз. 

Отчитането на свършената работа ще се извършва на база реално изразходеното сервизно технологично време, измервано в сервизни 

часове от по 60 минути. 

4.  За доставка на резервни части, смазочни материали  материали , антифриз и други консумативи, предлагам следното ценово 

предложение:   

 

вид 

Грейт 

Уолл 

Ховър 

Сузуки 

СХ4 

Сузуки 

Алто 

Мерцедес 

407 Д 

ВАЗ 

21214 

Обща стойност  

/без ДДС/ 

 

Масло двигател – консуматив /ед.цена/ 24,00 24,00 23,00 18,00 16,00 105,00 
Масло предавателна кутия – консуматив 

/ед.цена/ 
29,00 28,00 28,00 24,00 22,00 131,00 

Бензинова помпа - резервна част /ед.цена/ 280,00 260,00 240,00 200,00 180,00 1160,00 
Карбуратор - резервна част /ед.цена/ Х 300,00 280,00 Х 240,00 820,00 

Разпръсквачи - резервна част /ед.цена/ 80,00 70,00 70,00 65,00 60,00 345,00 
Спирачен маркуч – резервна част /ед.цена/ 40,00 37,00 37,00 28,00 16,00 158,00 
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Спирачни апарати - резервна част /ед.цена/ 270,00 230,00 230,00 170,00 110,00 1010,00 
Предни накладки к-т – резервна част 

/ед.цена/ 
60,00 58,00 58,00 56,00 30,00 262,00 

Задни накладки к-т – резервна част /ед.цена/ 68,00 66,00 66,00 64,00 38,00 302,00 
Предни спирачни дискове к-т – резервна 

част /ед.цена/ 
95,00 90,00 80,00 120,00 45,00 430,00 

Задни спирачни дискове к-т – резервна част 

/ед.цена/ 
90,00 80,00 70,00 95,00 40,00 375,00 

Спирачна течност – 1 л – консуматив 

/ед.цена/ 
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 40,00 

Накладки ръчна спирачка –/ед.цена/ 36,00 36,00 36,00 55,00 35,00 198,00 
Водна помпа – резервна част /ед.цена/ 90,00 66,00 66,00 125,00 42,00 389,00 

Термостат – резервна част /ед.цена/ 30,00 29,00 28,00 30,00 28,00 145,00 
Антифриз силиконов /червен/-концентрат -1 

л – консуматив /ед.цена/ 
25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 125,00 

Ел. датчик за температура на двигател – 

резервна част /ед.цена/ 
28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 140,00 

Ел. датчик за налягане на маслото – 

резервна част /ед.цена/ 
26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 130,00 

Реле за мигачи – резервна част /ед.цена/ 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 125,00 
Реле за фарове – резервна част /ед.цена/ 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 175,00 
Крушка за фар 1 – консуматив/ед.цена/ 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 40,00 
Крушка за фар 2 – консуматив /ед.цена/ 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 60,00 
Крушка за стоп – консуматив /ед.цена/ 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 7,50 

Крушка за мигач – консуматив /ед.цена/ 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 7,50 
Крушка за габарити – консуматив /ед.цена/ 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00 

Крушка за халоген – консуматив /ед.цена/ 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 
Преден амортисьор – резервна част /ед.цена/ 135,00 150,00 150,00 130,00 45,00 610,00 
Заден амортисьор – резервна част /ед.цена/ 75,00 100,00 100,00 90,00 35,00 400,00 
Шарнирен болт – резервна част /ед.цена/ 55,00 32,00 32,00 30,00 28,00 177,00 

Кормилен накрайник – резервна част 

/ед.цена/ 
25,00 26,00 26,00 26,00 25,00 128,00 

Тампон на заден мост – резервна част 

/ед.цена/ 
60,00 60,00 60,00 60,00 Х 240,00 

Тампон на стабилизираща щанга – резервна 

част /ед.цена/ 
15,00 7,00 7,00 7,00 6,00 42,00 

Предна селенова втулка на носач – резервна 

част /ед.цена/ 
15,00 15,00 15,00 20,00 10,00 75,00 
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Задна селенова втулка на носач – резервна 

част /ед.цена/ 
22,00 22,00 22,00 20,00 20,00 106,00 

Носач к-т – резервна част /ед.цена/ 170,00 190,00 190,00 190,00 Х 740,00 
Биалета – резервна част /ед.цена/ 25,00 25,00 25,00 30,00 Х 105,00 

Лагер за предна главина – резервна част 

/ед.цена/ 
160,00 70,00 50,00 70,00 40,00 390,00 

Лагер за задна главина – резервна част 

/ед.цена/ 
150,00 60,00 100,00 60,00 40,00 410,00 

Тампон на амортисьор – резервна част 

/ед.цена/ 
35,00 35,00 35,00 30,00 Х 135,00 

Прахозащитен маншон на амортисьор – 

резервна част /ед.цена/ 
20,00 20,00 20,00 25,00 Х 85,00 

Маншон за каре на полуоска – резервна част 

/ед.цена/ 
30,00 30,00 25,00 Х 15,00 100,00 

Лагер за преден мост – резервна част 

/ед.цена/ 
60,00 60,00 60,00 60,00 50,00 290,00 

Ангренажен ремък – резервна част /ед.цена/ 80,00 80,00 80,00 Х Х 240,00 
Паразитна ролка ангренажен ремък – 

резервна част /ед.цена/ 
40,00 50,00 50,00 50,00 25,00 215,00 

Обтяжна ролка ангренажен ремък – резервна 

част /ед.цена/ 
50,00 50,00 50,00 50,00 Х 200,00 

Алтернаторен ремък – резервна част 

/ед.цена/ 
35,00 25,00 25,00 35,00 20,00 140,00 

Паразитна ролка канален ремък – резервна 

част /ед.цена/ 
25,00 35,00 25,00 25,00 25,00 135,00 

Обтяжна ролка канален ремък – резервна 

част /ед.цена/ 
30,00 40,00 30,00 30,00 30,00 160,00 

Касета за съединител /ед.цена/ Х Х Х Х Х  
Ангренажна верига /ед.цена/ Х Х Х Х Х  
Притискателен диск – резервна част /ед.цена/ 100,00 90,00 90,00 160,00 70,00 510,00 
Феродов диск – резервна част /ед.цена/ 80,00 60,00 50,00 90,00 40,00 320,00 
Лагер за съединител – резервна част /ед.цена/ 40,00 45,00 40,00 50,00 30,00 205,00 
Горна помпа за съединител – резервна част 

/ед.цена/ 
160,00 120,00 120,00 140,00 45,00 585,00 

Долна помпа за съединител – резервна част 

/ед.цена/ 
150,00 110,00 110,00 135,00 45,00 550,00 

Жило съединител /ед.цена/ 50,00 50,00 50,00 40,00 Х 190,00 
Свещ запалителна /ед.цена/ 15,00 15,00 15,00 Х 10,00 55,00 
Запалителни кабели /ед.цена/ 80,00 80,00 80,00 Х 35,00 275,00 
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Подгревни свещи /ед.цена/ Х Х Х 50,00 Х 50,00 
Хидравлична течност – 1 л – консуматив 

/ед.цена/ 
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 

Фреон 134 /с индикатор за пропускливост и 

масло за охладителна с-ма/ - 100 гр. – 

консуматив /ед.цена/ 

Х Х Х Х Х  

Чистачки к-т – консуматив /ед.цена/ 30,00 35,00 25,00 25,00 15,00 130,00 
Общо без ДДС 3402,00 3354,00 3262,00 2971,00 1799,00 14788,00 

     
Забележка: В случай, че дадената модификация автомобил не поддържа определена резервна част от посочените в Таблиците в графата се поставя 

символ „x”.  

 

       Обща стойност формирана за целите на методиката образувана от сумата на единичните цени за доставка на резервни части, 

смазочни материали, антифриз и други консумативи: 14788,00 /четиринадесет хиляди седемстотин осемдесет и осем лв./ без  включен ДДС. 

/изписва  се цифром и словом сборът от предложените единични цени, посочени в таблицата – К2/ 

 

Забележка: Общата стойност на ценовото предложение се образува от остойностените таблици за доставка на резервни части, смазочни 

материали, антифриз и други консумативи за всички автомобили и може да надвишава прогнозната стойност на поръчката 

 

               Предложените единични  цени в лева без ДДС ще важат за целия период на изпълнение на договора.  
Декларирам, че предложената цена/единични цени за изпълнение на поръчката на възложителя, не са по-високи от цените предлагани от 

нас за другите ни клиенти ( с изключение на цените предложени на клиенти-възложители на обществени поръчки или ползващи търговска отстъпка, 

по договорите с тях по които сме изпълнители). 

              Декларирам, че цената включва калкулирани всички възможни разходи за изпълнение на поръчката .. 
 

      6.  Предлаганият процент търговска отстъпка от цената на  резервни части, смазочни материали, антифриз и други  

консумативи, непосочени в списъка от техническата спецификация и таблицата по-горе е: 10 % /десет/ от единичната цена на 

дребно без ДДС – К3.                                 

                 /изписва се цифром и словом/ 
 
Забележка:  
1. Предложените цени са окончателни, с включени всички разходи по изпълнение предмета на обществената поръчка, запазва размера си и не се влияе от 

инфлационното ниво до приключване на договора. 

2. Възложителят не дължи каквото и да е допълнително  плащане за посочените в техническата спецификация и ценовата оферта резервни части, смазочни 

материали, антифриз и други консумативи. 
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3.Предложената търговска отстъпка важи за целия период на действие на договора и за всички обекти на изпълнителя. Търговската отстъпка е от цените на 

дребно в обекта на участника. 

  4. Възложителят си запазва правото при възникване на необходимост от закупуване на допълнителни резервни части , смазочни материали, антифриз и други 

консумативи, неуказани /в техническата спецификация/ същите ще бъдат закупувани от възложителя по действащи цени, към момента на заявяването им с 

търговската отстъпка предложена от кандидата. 

      5. Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на финансовия ресурс по сключения договор 

            

Председател:    инж. заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД - подписано и заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД 

          Членове: 1. заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД - подписано и заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД 

                           2. заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД - подписано и заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД              
 

                                                                                                                                                                                                                             

 


