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 Уважаеми Дами и Господа, 
 

Филкаб АД е фирма с дългогодишен опит и традиции в областта на 
производството и търговията с електротехнически продукти.  

За нормалното функциониране на своите офиси и бази, фирмата се нуждае 
от своевременна доставка на качествени офис материали. С цел да се 
оптимизират разходите и да се регламентират взаимоотношенията по доставките, 
Филкаб АД периодично провежда вътрешен конкурс за избор на доставчик.  
 Поради изтичане на срока на договора с предишния доставчик е 
необходимо провеждането на нов конкурс.  
 
 С това писмо Ви каним да участвате в предстоящия конкурс за избор на 
доставчик на офис материали. 
Бихме желали да представите Вашите предложения както следва: 

1. Ценова оферта по посочени позиции в Приложение 1 за най-често 
използваните офис материали. Цените да са посочени в лева, без ДДС 
на артикули с Европейски произход (сертификат). Ако доставчикът не 
предлага такива и включи в ценовата оферта артикули с друг произход, 
това да е изрично споменато. Цените на артикулите да са валидни в 
рамките на срока на Договора. Фирмата ще одобри 1-3 доставчици, с 
които ще работи. Одобрените доставчици предлагат рамково 
споразумение за срок от една година с възможно удължаване за още 
една. 

2. Условия на доставка: 
- Време за изпълнение на заявката от нейното подаване; 
- Наличен автопарк и служители в офис - Пловдив; 
- Определяне на един служител за работа с Филкаб АД; 
- Възможност за фактуриране на доставките по отделни направления и 

дирекции в обем и артикули, както са подадени по заявка. 
- Възможност за отложено разплащане по банков път; 
- Остъпки на останалите артикули, предлагани от доставчика; 
- Възможност за предоставяне на актуални ценови каталози -10/15 бр. 
 

 Бихме желали да получим Вашите предложения по приложения списък по 
електронна поща в срок до 28.07.2014 г. на адрес: marketing@filkab.com 
 
Всички подали коректни оферти ще бъдат информирани писмено за резултатите 
от конкурса. 
 
Приложение 1: Списък с офис материали. 
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Приложение 1 
ОФИС МАТЕРИАЛИ 

 
                                                                                                   
Посочените цени са без ДДС! 
В ценовите оферти да се спазва подредбата и опаковката на продуктите! 
 
 
 
 

№ Описание Оп. Единична 
цена 

Цена 
опаковка 

Произход 

1.  Копирна хартия, А4, 80 гр., 500 л. 5      
2.  Копирна хартия Navigator А4 5      
3.  Джоб А4 кристал, 100 бр.,40-50µ 100      
4.  Класьор 8 см., разл. цветове 1      
5.  Класьор 5 см., разл. цветове 1      
6.  Папка с перфорация PVC разл.цветове 1      
7.  Плик DL, 110х220, самозал.лента, 50бр. 50      
8.  Плик С4, 230х330, самозал.лента, 50бр. 50      
9.  Плик В4, 260х360, самозал.лента, 1бр. 1      
10.  Химикал - черно и синьо мастило 1      
11.  Перманентен маркер – 1-3 мм, черен 1      
12.  Текст маркер - разл. цветове 1      
13.  Автоматичен молив - 0,5 мм 1      
14.  Графити - 0,5 мм 1      
15.  Телчета за телбод № 10 1      
16.  Телчета за телбод 24/6 1      
17.  Лентов коректор - 4,2 мм х 6 м 1      
18.  Разделители за класьори - правоъгълни 1      
19.  Макетен нож голям 1      
20.  Резервен нож, голям 10      


