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 Подмяна на асансьори с нови или втора употреба. 

 Обзавеждане или оборудване в самостоятелните обекти. 

 

2. Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката 

 2.1. Прогнозна стойност на поръчката е до 7 364 832,79 (седем милиона, триста 

шестдесет и четири хиляди осемстотин тридесет и два  лева и седемдесет и девет 

стотинки ) лева без ДДС в това число за: 

1. Първа обособена позиция:  940 005,00   лева без ДДС.   

2. Втора обособена позиция:  1 346 400,00   лева без ДДС.   

3. Трета обособена позиция:    630 144,00  лева без ДДС.      

4. Четвърта обособена позиция  806 841,60  лева без ДДС.   

5. Пета обособена позиция:  1 716 795,00  лева без ДДС.       

6. Шеста обособена позиция  1 732 455,00  лева без ДДС.       

7. Седма обособена позиция:  18 103,80   лева без ДДС.  

8. Осма обособена позиция:   29 172,00  лева без ДДС.   

9. Девета обособена позиция:  13 653,12 лева без ДДС.            

10. Десета обособена позиция:  17 481,57  лева без ДДС.           

11. Единадесета обособена позиция:  33 064,20  лева без ДДС.   

12. Дванадесета обособена позиция:  33 365,80  лева без ДДС.   

13. Тринадесета обособена позиция:   5 918,55  лева без ДДС.  

14. Четиринадесета обособена позиция:  9 537,00   лева без ДДС.   

15. Петнадесета обособена позиция:  4 463,52  лева без ДДС.   

16. Шестнадесета обособена позиция:   5 715,13  лева без ДДС.  

17. Седемнадесета обособена позиция:   10 809,45  лева без ДДС.  

18. Осемнадесета обособена позиция:   10 908,05  лева без ДДС.   

 

3. Обособени позиции 

3.1. Всеки участник има право да представи оферта само за една обособена 

позиция по настоящата поръчка. 

 

4. Възможност за представяне на варианти в офертите 

4.1.Няма възможност за представяне на варианти в офертите. 

5. Срок за изпълнение на обществената поръчка 

5.1. Максималният срок за изпълнение по обособените позиции е както следва:  

1. Първа обособена позиция: Максимално 260 / двеста и шестдесет / кал. дни, но не 

повече от 260 / двеста и шестдесет / кал. дни; 

                                                                                                           


