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              Приложение № 3  

До  
Кмета на община Смолян 
гр. Смолян, бул. „България” № 12 
 
ОТ:  
________________________________________________________________________________, 

/наименование на участника/ 
 
със седалище и   адрес на управление: _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ , 
 
регистриран _____________________________________________________________________ , 

/данни за регистрация на участника/ 
 
ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава ___________________________ , 
 
представляван от _________________________________________________________________ ,  

/трите имена/ 
в качеството му на ________________________________________________________________ , 

/длъжност или друго качество/ 
 
адрес за кореспонденция ___________________________________________________________, 
 
телeфон за контакт: __________ , факс: ___________, електронна поща: ___________________ , 
 
 
 

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А 
(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА) 

 
за  

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „УСЛУГА” 
с предмет: „Проучвания и анализ на икономическите и социални 
характеристики в община Смолян, изследване на опита и добри практики 
на друга държава - членка на ЕС и оценка на изпълнявания Общински 
план за развитие 2007-2013 г.” в изпълнение на проект - „По-добри 
политики чрез партньорство и участие на заинтересованите страни“, 
финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ  с 
регистрационен номер  А 10 -13-44/02.02.2012г., по Оперативна програма 
„Административен капацитет” 2007-2013,  Приоритетна ос I „ Добро 
управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство 
при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия 
BG051PO002/10/1.3-04. 
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
1. Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в 

съответствие с изискванията Ви, заложени в техническото задание и 
документацията за участие. 

2. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети 
с офертата, до изтичане на 180 /сто и осемдесет/ календарни дни включително от 
датата, която е посочена за дата на получаване на офертата. 
 3. За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на 
процедурата нашето ценово предложение е в размер на: 
 
Обща цена за изпълнение на предмета на поръчката - _________ . ____ лева 
/словом _______________________________________ / без ДДС,  
 
която цена е формирана на база на следните оферирани от нас цени по видове 
дейности, както следва: 
 
№ ПО 
РЕД 

ЦЕНА ЗА ВИД ДЕЙНОСТ ЦЕНА БЕЗ ДДС 

 
 

1. 

Цена за изпълнение на Дейност 1 - „Детайлно 
проучване и анализ на икономическите и 
социални характеристики и тенденции в 
община Смолян”.   

 
 

_________ . ___ лева 
 

 
2. 

Цена за изпълнение на Дейност 2 - 
“Независима междинна външна оценка на 
изпълнявания общински план за развитие 
2007-2013г. на Община Смолян ”. 

 
_________ . ___ лева 

 
3. 
 
 

Цена за  изпълнение на Дейност 3 - 
“Проучване на опит и добри практики на 
друга държава - членка на ЕС за 
стратегическо планиране ”. 

 
 

_________ . ___ лева 

 
ОБЩА ЦЕНА БЕЗ ДДС 

 
_________ . ___ лева 

 
 
 Стойността на обществената поръчка включва всички разходи за 
качественото изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, в 
описания вид, обхват и срок, включително цената на вложените материали, 
извършени работи и разходите за труд, транспорт, командировъчни и други 
подобни, както и непредвидените разходи и печалба за избрания изпълнител. 
 
 При несъответствие между предложените цени по видове дейности и 
общата цена валидни ще бъдат цените по видове дейности. В случай че бъде 
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открито такова несъответствие, сме съгласни да приведете общата цена в 
съответствие с цените по видове дейности. 
 4. Запознати сме с проекта на договора, приемаме условията му, в това 
число предвидените условия и начин на плащане. 

5. 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 3 % от стойността на 
договора без ДДС. 

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

7. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, 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.  

8. Заявяваме, че сме запознати с условията на финансиране, както и 
всички документи, включени в книжата и приемаме да изпълним всички 
задължения, произтичащи от обявените условия. 

9. Уверяваме Ви, че нашата оферта напълно съответства на изискванията, 
поставени от възложителя за изпълнението на поръчката. 
 

 
[дата] 
 
ПОДПИС 
 
ПЕЧАТ 
 
[име и фамилия] 
[качество на представляващия участника] 
 
 
 Забележка: Предложените от участниците цени за изпълнение на 

поръчката трябва да са съобразени с финансовия ресурс, който възложителят 
може да осигури, а именно да не надвишават размера на допустимите разходи 
по проекта. 

Общата цена за изпълнение на услугите, предмет на настоящата 
обществена поръчка, е до 115 000,00 лв.  /сто и петнадесет хиляди лева/ без 
включен ДДС, формирана на база на следните цени по видове дейности: 

1. Цена за Дейност 1: „Детайлно проучване и анализ на икономическите и 
социални характеристики и тенденции в община Смолян”, на стойност 
до 64 166, 66 лв., без включен ДДС. 
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2. Цена за Дейност 2: “Независима междинна външна оценка на 
изпълнявания общински план за развитие 2007-2013 г. на Община 
Смолян ”, на стойност до 36 666, 66 лв., без включен ДДС. 

3. Цена за Дейност 3: “ Проучване на опит и добри практики на друга 
държава - членка на ЕС за стратегическо планиране ”, на стойност до 
14 166, 66 лв., без включен ДДС. 

 
Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща 

стойност за изпълнение на услугите, предмет на настоящата  поръчка, или 
предвидени стойности за изпълнение на отделните видове дейности ще 
бъде отстранен от участие в процедурата. 

 


