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Наименование на участника:  

 
Седалище по регистрация:  
IBAN;BIC:   
Булстат номер:  
Точен адрес за кореспонденция:  

(държава, град, пощенски код, улица, №) 
Телефонен номер:  
Факс номер:  
Лице за контакти:  
Email:  
 

До  
ОБЩИНА СМОЛЯН 
гр. Смолян 

       ул. « България » № 12 
 

 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за изпълнение на обществена поръчка 

 
„Оптимизиране на процесите и интегриране на услуги в администрацията на 
община Смолян, 24-те кметства и 19 – кметски наместничества във връзка с 
изпълнението на проект «Е-мрежа за административно обслужване в община 

Смолян» по договор за бъзвъзмездна помощ № А09-31-151-С/12.06.2009 г., 
финансиран по ОПАК, съфинансирано от ЕСФ», както следва: 

 

ОБОСОБЕНА 
ПОЗИЦИЯ 1 

(Лот 1). Услуга 
 

 
 
Оптимизиране на процесите и интегриране на услуги в 
администрацията на община Смолян, 24-те кметства и 19-те 
кметски наместничества и обучение на администрацията за 
изискванията и практиките за осъществяване на електронна 
община и електронни услуги. 
 

ОБОСОБЕНА 
ПОЗИЦИЯ 2 

(Лот 2). Доставка 

Доставка на 19 бр. компютърни конфигурации с монитори, 19 
бр. лазерни принтери 
 

 
ОБОСОБЕНА 
ПОЗИЦИЯ 3 

(Лот 3). Услуга 

 
 
Разширяване на информационните и административни услуги 
предоставяни от мрежата от общински туристически 
информационни центрове (ТИЦ) 
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви 

представяме нашето ценово предложение, изготвено съгласно Техническото задание на 

Възложителя за сумата от [сума] [валута, с цифри и думи], без ДДС, [сума] [валута, с 

цифри и думи], с ДДС 

 
Цената е формирана както следва: 
 

ЛОТ 1 Оптимизиране на процесите и интегриране на услуги в администрацията 
на община Смолян, 24-те кметства и 19-те кметски наместничества и обучение 
на администрацията за изискванията и практиките за осъществяване на 
електронна община и електронни услуги. 
 

 

 
Етапи свързани с разработването на задачата Цена без ДДС 

1.   

2.   

3.   

4.   

....   

 ВСИЧКО:  

 ДДС 20 %:  

 ОБЩО:  

 
ЛОТ 2 Доставка на 19 бр. компютърни конфигурации с монитори, 19 бр. лазерни 
принтери 
 

Доставката на подробно описаната в техническото задание компютърни 
конфигурации и помощна техника ще изпълним за сумата от ______________ /словом/ 
лв. без ДДС, при следните единични цени: 

 
№ Хардуер  Мярка Ед. цена без ДДС Цена с ДДС 
1. Компютърна конфигурация 

с монитор 
1   

2. Лазерен принтер 1   
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ЛОТ 3 Разширяване на информационните и административни услуги 
предоставяни от мрежата от общински туристически информационни центрове 
(ТИЦ) 
 

 

 
Етапи свързани с разработването на задачата Цена без ДДС 

1.   

2.   

3.   

4.   

....   

 ВСИЧКО:  

 ДДС 20 %:  

 ОБЩО:  

 
 

� Посочените цени за отделните обособени позиции, включват всички разходи 
по изпълнение предмета на поръчката.  

 
Предлаганият от нас начин на плащане е – съгласно проекта на договор 

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме 

съгласни да представим парична/банкова гаранция за изпълнение в размер на 5 % от 

стойността на договора, без ДДС. 

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 календарни 

дни от датата на отваряне на предложенията и ще остане обвързващо за нас, като може 

да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото 

приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо 

споразумение между двете страни. 

       Подпис: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

 


