
ОБРАЗЕЦ № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  

Неотложен ремонт на класни стаи включващ стени,тавани,обезопасяване
на прозорци и подови настилки в сградата на 122 ОУ

От:______________________________________________________________
(наименование на участника)

с  адрес:  гр.  _____________________  ул.________________________№  ___,
Булстат / ЕИК: ______________________,
Представлявано от ____________________________, ЕГН___________________,
в качеството на ________________________; 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С  настоящото,  Ви представяме нашето ценово предложение за
изпълнение на обявената от  Вас обществена поръчка с  предмет:  Неотложен
ремонт на класни стаи включващ стени,тавани,обезопасяване на прозорци и
подови настилки в сградата на 122 ОУ

ПРЕДЛАГАМЕ:

Цена, както следва:....................................................................................................

В случай на посочване на непредвидени разходи, елементи на ценообразуване
за видовете СМР са както следва:

1. Средна часова ставка                                                ………лв./час

2. Допълнителни разходи върху труд                         ……………%

3. Допълнителни разходи върху механизация           ……………%   

4. Доставно-складови разходи                                     ……………%  

5. Печалба                                                                      ……………% 

           Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно

качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите

за  такъв  вид  СМР,  предвижданията  и  изискванията  на  Техническата

спецификация,  предложените от  нас условия за изпълнение на СМР, проекто

договора,  както  и  всички  законови  изисквания  за  осъществяване  на



строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена

поръчка.

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на

поръчката,  в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до

изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом

се приема за вярна посочената словом цена.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна

ще  бъде  общата  цена  на  офертата.  В  случай  че  бъде  открито  такова

несъответствие,  ще  бъдем  задължени  да  приведем  единичната  цена  в

съответствие с общата цена на офертата.

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на

поръчката.

Цената на нашата оферта е окончателна и не подлежи на увеличение.

Гарантираме,  че сме в състояние да  изпълним качествено поръчката  в

пълно съответствие с гореописаната оферта.

Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия __________________________

Подпис на упълномощеното лице __________________________
Длъжност __________________________
Наименование на участника __________________________

Този документ се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен
плик с надпис “Предлагани ценови параметри”, поставен в запечатаната
непрозрачна опаковка с офертата.


