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Община Кубрат 

Гр. Кубрат 

Ул. „Княз Борис I" 1 

Деловодство ет.2

О Ф Е Р Т А

за участие в пазарна консултация с предмет:

,Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ 
„Св.Св. Кирил и Методий - 1891", гр. Кубрат, община

Кубрат"

Наименование на участника: 

Адрес за кореспонденция:

Лице за контакт:

Тел.: 02/973 1583 

Електронен адрес:

„ТОНЕТ" ООД

гр. София, п.к. 1592 
бул. „Асен Йорданов"9

Михаил Стоянов Михайлов

Факс: 02/973 1369

office@ tonet-bo/cbm
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Приложение № 1

НА ВНИМАНИЕТО
НА АЛКИН НЕБИ
КМЕТ НА ОБЩИНА КУБРАТ

ОФЕРТА
за участие в пазарна консултация с предмет:

„Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св.Св. Кирил и Методий -
1891“, гр. Кубрат, обшииа Кубрат“

От: „ ТОНЕТ“ ООД
с адрес: гр.Софин, бул. „ Асен Йорданов“, №.9
тел.:02 973 15 83. факс:02 973 13 69. e-mail:office@tonet-bg.com
ЕИК/БУЛСТАТ: 831809901, ИН по ЗДДС BG 831809901
1~г  *  я Заличена информация, на ь я  «Представлявано от: Михаил Михайлов
ЕГН 5209076960 л.к,№. “ЗГч!°“ лГ , с постоянен адрес: гр. София, община Столична,област 
София - град, ул. «Червена стена»33 , в качеството си на : Управител

С настоящото Ви представяме нашата Оферта за участие в пазарна консултация с 
предмет „Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св.Св. Кирил и 
Методий - 1891“, гр. Кубрат, община Кубрат“.
1. Срокът на валидност на нашата оферта е 60( шестдесет) работни дни, считано от посочения 
за краен срок за получаване оферти.
2. Предлагаме срок за изпълнение: ЗО(тридесет) календарни дни.
3. Предлагаме цена за „Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св.Св. 
Кирил и Методий - 1891“, гр. Кубрат, община Кубрат“
в съответствие с техническите изисквания, посочени в Приложение № 2 -  Техническа 
спецификация, както следва:

№ ВИД ТЕХНИЧЕСКИ И 
ФУНКЦИОНАЛНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

БРОИ

1 2 3 4
1 Стол за зрителна 

зала
-метална конструкция с 
дебелина на боята мин. 40 
микрона
-седалка и облегалка, 
изработени от студено 
инжектирана полиуретанова 
пяна с плътност 45 кг/мЗ, 
-декоративни капаци на 
седалката и облегалката, 
изработени от 
удароустойчив 
полипропилен 
-сгъваема седалка със 
специален пружинен 
механизъм
-тапициран с дамаска,
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Приложение № 1

включително негорими 
възможност за номериране 
на ред и място 
-европейските норми за 
безопасна употреба, 
негоримост на материалите 
и звукоабсорбация________

4. Обща пазарна стойност на доставката:

52500,00 /  петдест и две хиляди и петстотин/ лева без ДДС и 63000,00/ шестдесет и три 
хиляди/лева с вкл. ДДС

5. Всички разходи по време на гаранционното обслужване са за наша сметка.

6. Декларирам, че съм в състояние да изпълним поръчката в съответс^айелслсй^нтусловия на 
Възложителя, посочени в Пазарната консултация и Приложение 
спецификация.

Заличена информация, на 

основание чл. 23 от 33/1Д
ПОДПИС и ПЕЧАТ:.....

/на заинтересованата szfm  а/



София 1592
бул. “Асен Йорданов” 9 
тел.: +359 2 973 1583 
факс: +359 2 973 1369 
office@tonet-bq.com 
www.tonet-bq.com

СТОЛ „МАРТИН"

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предлаганият многофункционален стол е подходящ за читалищни и 
други обществени зали и може да се монтира в редове с различен брой 
места, както върху равен или наклонен под, така и в амфитеатър.

Отличава се със съвременен ергономичен дизайн и олекотена 
конструкция, благодарение на използваните за направата му материали.

Столът се състои от метална стойка, подлакътник, седалка и 
облегалка.

Седалката и облегалката са изработени от профилиран полиуретан, 
а на обратната им страна е монтиран и капак от износоустойчива 
пластмаса.

Подлакътникът също е изработен от пластмаса.

Всеки подлакътник е общ за две съседни места, с изключение на 
тези в края на редовете.

Седалката се прибира към облегалката при ставане от стола с 
помощта на двоен, странично монтиран ставен механизъм, който е 
безшумен и не изисква допълнителна поддръжка /смазване/.

Седалката и облегалката се тапицират с мебелен плат, съответстващ 
на нормите за пожаро-безопасност -  импрегниран с огнезащитно средство 
или фабрично-изтъкан със защитно огнеустойчиво покритие .

Огнеустойчивото покритие предотвратява достигането на 
полиуретана от огън, като по този начин забавя образуването на пламък и 
токсични газове.

Столовете се монтират на метални стойки с електростатично прахово 
покритие.

1/3

mailto:office@tonet-bq.com
http://www.tonet-bq.com


София 1592 
бул. “Асен Йорданов" 9 
тел.: +359 2 9731583 
ф акс:+359 2 973 1369 
offi ce@tonet-bq. com 
www.tonet-ba.com

Столовете от този тип може да бъдат монтирани върху 
бетонова, дървена или метална конструкция, като наглсяването към 
наклона на пода се извършва чрез основите на Стойката.

Столът е максимално прибран в дълбочина (53 см.)

Меката част на облегалката е с максимална дебелина 4 см.

Междуосовото разстояние на столовете е 53 см.

Цветът на столовете се избира по каталог на производителя на 
мебелния плат.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Метална стойка:

- метална шина 60/8 мм. /стомана/
- кв. тръба 80/40/2 мм. /стомана/
- валцувана стомана Ф8 мм.

2. Боя метална стойка:

- електростатична полиестерна прахова;
- покритие по БДС 2592/71; БДС 5785-81 - 80 микрометра;
- разпределение на покритието по EN ISO 2409 -100%

3. Полиуретан:

' Безопасност, здраве и околна среда - етикет CertiPUR™, ISO 
1798

- Пожаро-безопасност BS 5852
- Плътност - Т45/50.

4. Пластмасови детайли:

- износоустойчива пластмаса, ISO/TS 16949:2002
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тел.: +359 2 973 1583 
факс: +359 2 973 1369 
office@tonet-ba.com 
www.tonet-bq .com

София 1592
бул. “Асен Йорданов” 9

5. Мебелен плат:

- Степен на разпространение на пламъка при горене С1 -
- БДС EN ISO 6941:2006;
- Трудногоримост клас 1 - БДС EN ISO 6941, БДС EN 1021

1:2006, BS 5852:1990, БС7176:1995
- общи характеристики, деформация, устойчивост на цвета, 

физико-механични характеристики - съгласно приложения
лист за технически параметр ;
цвят - по избор от каталог нг !я.

Заличена информация, на 

основание чл. 23 от 33/1Д
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Заличена информация, на 
№ ’'№*2' основаниечлЛЗ от ЗЗЛД


