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Книга VII

Образец 
Приложение № 3

До:
Кмета на община Смолян 
гр. Смолян, бул. България № 12

ОТ: "РАЙКОВ СЕРВИЗ" ООД

със седалище и адрес на управление: гр.Димитровград, 
регистриран в Окръжен Съд - Хасково, ФД 258/2003

ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава BG

представляван от Румен Пеев ,
в качеството му на Управител

Ц Е Н О В О  
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за „ДОСТАВКА” по реда на Глава V 

от ЗОП -  чрез открита процедура с прилагане на опростени правила, с предмет: 
„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ -  МЕТАН -  КОМПРЕСИРАН ЗА 
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН И VII СОУ «ОТЕЦ ПАИСИЙ» ГРАД СМОЛЯН“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

1. Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията Ви, 
заложени в техническите спецификации на настоящата поръчка и документацията за участие.

2. За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на процедурата 
нашето ценово предложение е:

2.1. Цената на 1000 куб.м. се формира от обявената цена за природен газ от 
основния доставчик на природен газ за страната без ДДС, акциз и надбавка за доставка
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2.2. Предлагаме цена за надбавка за доставка в размер на 498,00 лв./хнм3 / 
Четиристотин деветдесет и осем лева/ без ДДС, която надбавка ще остане непроменена 
през целия срок на договора.

Посочената цената на надбавката включва всички разходи по изпълнение на предмета на 
обществената поръчка за компресиране, логистика, транспорт и товаро-разтоварни разходи 
франко обектите, включително разходи за мобилизация, възнаграждения, социални и здравни 
плащания, свързани с работата на екипа ни, плащания към подизпълнителите, извършени 
работи, труд, механизация, гориво, транспорт, енергия, складиране и други подобни, както и 
непредвидени разходи и печалба.

3. При условие че бъдем избрани за изпълнител на настоящата обществена поръчка, ние 
сме съгласни да представим парична или банкова гаранция за изпълнение на задълженията по 
договора в размер на 2 % /две на сто/ от стойността на договора без ДДС. До подписване на 
договора за изпълнение настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и 
възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие.

4. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще сключим 
договор по приложения в документацията образец и в законово установения срок. Приемаме да 
се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на 
договора.

01.03.2016г.

ПОДПИС
ПЕЧАТ

Румен Пеев 
Управител
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