
Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехад или нищия на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност 

на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 
интегрирани плачове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Слюлян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата

подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Образец № 8

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

ОТ:
"ЕКИП-2" ЕООД

/наименование на участника/

ЕИК/БУЛСТАТ/номер па регистрация в съо-т-ветната-д-ържава 120617608,

представляван от МИРЧО РАДОЕВ ЧИЛИНГИРОВ,
/трите имена/

в качеството му на управител ,
/длъжност или друго качество/

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

в производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на 
Глава XXVI от ЗОП -  чрез събиране на оферти с обява, с предмет: 

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО 
ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В 
РАСТЕЖ“ 2014 -2020 Г .“ , в частта по Обособена позиция № 3: Изготвяне на печатни 
информационни материали по проект „Обновяване на енергийната ефективност на 
образователна инфраструктура в гр. Смолян“ по Оперативна програма „Региони в

растеж“ 2014 -2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

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

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

Обща цена за изпълнение: 375 лева (словом триста седемдесет и пет лева) без ДДС 
и 450 лева (<словом, четиристотин и петдесет) с ДДС. /
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площадки за подобряване па градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност 

на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 
„Изпълнение на интегрирани типове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата

подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Горепосочената обща цена за изпълнение по обособената позиция е формирана на 
база на следните цени за осъществяване на услугите по видове дейности, както следва 1:
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1. Дизайн и изработване на печатни информационни 
материали 750 0.50 375

В цената са включени всички разходи за изпълнение на Услугите, включително и 
разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, в това число и членовете на 
ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и плащанията към 
подизпълнителите (ако е приложимо), като възложителят няма да дължи заплащането на 
каквито и да е други разноски, направени от нас.

1 Оставя се приложимото в зависимост от обособената позиция, за която е подадена 
офертата на участника. Участникът попълва цени само за обособената позиция, за която 
е подадена офертата му.
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е в р о п е й с к и  с ъ ю з
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-С01 „ Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност 

на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 -  Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата

подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

3. При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме 
съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в указания от 
възложителя размер.

06.12.2017г., гр. Смолян Мирно Радоев Чилингиров- управител:

Този документ е създаден в рамките на проекти № № ,,BG16RFOP001-1.022-0002-С01 „Обновяване на енергийната ефективност 
на образователна инфраструктура в гр. Смолян““ и „BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, 
тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян““, по процедура за 

директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение па интегрирани шишове за градско възстановяване и развитие 2014 - 
2020 г. -  Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение па интегрирани планове за градско възстановяване 

и развитие 2014 -  2020 г. “, които проекти се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 
растеж “ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 

за съдържанието на публикацията се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
_______ документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 -  2020 г._______
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