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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявения от Вас избор 
на изпълнител на обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП -  чрез 
публична покана с предмет: „Комплексно почистване на административната сграда на 
Община Смолян, сградата на Стоматологичната поликлиника и Областен информационен 
център - Смолян“

Предлагаме обща годишна цена за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на 
настоящата обществена поръчка, в размер на:

65 040,00 лева /шестдесет и пет хиляди и четиридесет лева/ без ДДС формирана на база 
следните цени за почистване на отделните сгради, както следва:

- За комплексно почистване на административна сграда на Община Смолян обща 
сума в размер на 59 406,60 /петдесет и девет хиляди четиристотин и шест лева и шестдесет 
стотинки/ лв., без ДДС за 12/дванадесет/ месеца.

- За комплексно почистване на сградата на Стоматологичната поликлиника обща 
сума в размер на 5 137,40 /пет хиляди сто тридесет и седем лева и четиридесет стотинки/ лв., 
без ДДС за 12/дванадесет/ месеца.

- За комплексно почистване на сградата на Областен информационен център - Смолян 
обща сума в размер на 496,00 /четиристотин деветдесет и шест лева/лв., без ДДС за 
12/дванадесет/ месеца.

Предложената от нас цена е окончателна и включва всички разходи по изпълнението на 
дейностите, предмет на настоящата поръчка, съгласно публичната покана и приложенията към

л



нея, в това число транспортни разходи, такси, организационни разходи, труд и др., както и 
печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 дни от крайния срок за 
получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко 
време преди изтичане на този срок.

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички 
разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Запознати сме с публичната покана и проекта на договор, приемаме условията им, в това 
число предвидените условия и начин на плащане.

До подготвяне на договор, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна 
и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата 15.04.2016 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ

.[Димитричка Петрова] 
[управител на „Луксима груп“ ЕООД]


