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Образец
Приложение № 3
До:
Кмета на община Смолян
гр. Смолян, бул. „България” № 51
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/
регистрация по ДДС _____________________________________________________________,
/данни за регистрация по ДДС на участника/
адрес за кореспонденция _________________________________________________________,

телeфон за контакт: ___________ , факс: _____________, електронна поща: _____________ ,
Банкова сметка:
IBAN ______________________________________ , BIC код на банката ________________ ,

Банка: ________________________________________________________________________

ЦЕНОВА ОФЕРТА
(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)
за
участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „услуга” с предмет:
„Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа, разположена на
територията на община Смолян и републикански пътища в чертите на гр.Смолян за
оперативни сезони 2012/2013 година, 2013/2014 година и 2014/2015 година”
която оферта е по отношение на следната обособена позиция:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Забележка: участникът посочва само тази обособена позиция, за която участва и за която се
отнася офертата му.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
1. Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в
документацията за участие и действащото законодателство.
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. Общата единична цена за изпълнение на услугите, предмет на настоящата обществена
поръчка, в съответствие с условията на процедурата по горепосочената обособена позиция, която
предлагаме е ________________лв. /словом___________________________________/ без ДДС,
формирана на база следните единични цени без ДДС по видове дейности:
3.1 __________.________ лева на километър без ДДС за снегопочистване
/словом ____________________________________/
3.2. __________.________ лева на километър без ДДС за опесъчаване (в цената не се
включва стойността на материал-пясък-промита и непресята)
/словом ____________________________________/
3.3. __________.________ /словом ____________________________________/лева за 1 м3 без
ДДС за доставка на пясък (промита и непресята)
3.4. __________.________ /словом ____________________________________/лева за 1 м3 без
ДДС за доставка на пясък (промита и пресята)
3.5. __________.________ /словом ____________________________________/лева за 1 т. без
ДДС за доставка на технологична сол.

Забележка: цени по т. 3.4 и 3.5. се оферират само и единствено при участие
Обособена позиция №17 - „Републиканска пътна мрежа в чертите на град Смолян”

по

4. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като същата
включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.
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 2 % от прогнозната стойност 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 със спецификата на изпълнение, състоянието на обектa,
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]

При изготвяне на ценовите предложения по отделните обособени позиции участниците следва да
се съобразят със следните максимално допустими единични цени по видове дейности, както следва:
-

Цена за снегопочистване – до 70 лв/км. без ДДС.
Цена за опесъчаване – до 50 лв./км. без ДДС
Цена за доставка на пясък – пресята непромита – до 40 лв. без ДДС за 1 м3.
Цена за доставка на пясък – пресята и промита – до 45 лв. без ДДС за 1 м3.
Цена за доставка на технологична сол – до 105 лв. без ДДС за 1 т.

Участник, чието ценово предложение по обособена позиция надхвърля съответна горепосочена
стойност за изпълнение на отделен вид дейност, ще бъде отстранен от участие по
съответната обособена позиция.

