
 

 

На вниманието на проф. д-р инж. Петър Павлов - 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ. 

Национален Център по Сеизмично Инженерство. 

 
1. Изработка,доставка и монтаж на  Г - образни бюра. :    Цена:1400 лв./бр - 2 бр 

        
o Материал – МДФ фурнир дъб, дебелина 19 мм и 25 мм със 

покритие безцветен мат лак 
o Материал невидими части – ЛПДЧ Дъб  

   Общо: 2800 лв. 

 

2. Доставка и монтаж на работни столове:                 Цена:480 лв./ бр. - 2 бр. 
    

Общо: 960 лв. 

 

3. Изработка,доставка и монтаж на шкаф с размер 2400/350/2100 за периодика и книги: 
    Цена:2050лв./ бр. - 1 бр.         
o Материал – МДФ фурнир дъб, дебелина 19 мм и 25 мм със 

покритие безцветен мат лак 
o Материал невидими части – ЛПДЧ Дъб 

Общо: 2050 лв. 

 

4. Изработка,доставка и монтаж на маса с 4 стола за срещи и разговори  : 
Цена : 1500 лв./ бр. - 1 бр.    

o Материал – МДФ фурнир дъб, дебелина 19мм със покритие 
безцветен мат лак  

                                             

Общо: 1500 лв.  

 

 



 

  
 

 

МЕБЕЛИ ЗА НАУЧЕН ЦЕНТЪР 

5. Изработка,доставка и монтаж на работни бюра  700/1400: 
Цена:770 лв./ бр. - 3 бр.  

o Материал – МДФ фурнир дъб, дебелина 19 мм със покритие 
безцветен мат лак 

Общо: 2310 лв. 

6. Доставка и монтаж на работни столове:           Цена:480 лв./бр. - 3 бр. 
 

Общо: 1440 лв. 

7. Изработка,доставка и монтаж на работни маси 700/1400  , които да се трансформират в 
зависимост от нуждите на помещението: 

Цена:295 лв./ бр. - 6 бр.  

o Материал – МДФ фурнир дъб, дебелина 19мм със покритие 
безцветен мат лак 

Общо: 1770 лв. 

8. Доставка и монтаж на столове за обучение с работен плот:  
Цена:290 лв./ бр.   - 31 бр.  
       

 Общо: 8990 лв. 

9. Изработка,доставка и монтаж на шкаф с размер1200/350/2100 за периодика и книги - 5 
бр. :         Цена:1230 лв./ бр.   
       
o Материал – МДФ фурнир дъб, дебелина 19 мм със покритие 

безцветен мат лак 
o Материал невидими части – ЛПДЧ Дъб 

Общо: 6150 лв. 

цена за изработка,доставка,монтаж,   27970 лв.  с  ддс   
плащане 60% аванс   + 30 % доставка + 10% след монтаж. 
всички механизми се заплащат 100 % авансово. 
срок на изпълнение по споразумение. 
офертата е валидна 30 дни. 
 

 

27.11.2018                                                                М.Маринов 


