
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
към покана с изх. № 5 от 25.09.2012г. относно избор на изпълнител на обществена поръчка за 
СТРОИТЕЛСТВО по реда на Глава осма  „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет:  „Ремонт на 
общинска пътна мрежа и републикански пътища в границите на град Смолян”.  

 1 

 
Образец 

Приложение № 2 
До:     
Община Смолян  
 
 
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: ________________________________________________________________________ 

 

 
Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А 

(П Р Е Д Л А Г А Н А   Ц Е Н А) 
за 

участие в производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за 
„СТРОИТЕЛСТВО” по реда на Глава осма  „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет:  

„Ремонт на общинска пътна мрежа и републикански пътища в границите на град 
Смолян”. 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
 

1. Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с 
изискванията Ви, заложени в публичната покана за настоящата поръчка и приложенията 
към нея. 
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2. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, 

до изтичане на 90 /деветдесет/ календарни дни включително от датата, която е посочена за 
дата на получаване на офертата. 
  
 

3. Общата цена за изпълнение на дейностите , предмет на настоящата обществена 
поръчка, ………………………..,……….лв. /словом…………………………………………./  
без ДДС, 

 формирана на база на следните цени по видове дейности: 
 
3.1. Цена за дейност 1 -„Основен ремонт на общинска пътна мрежа в Община 

Смолян – частично асфалтиране“ в размер на……………………. лева 
/словом………………………………………………………………./без ДДС; 

 
3.2.  Цена за дейност 2 -„ Текущ ремонт на републикански пътища в границите 

на град Смолян“ в размер на……………………. лева 
/словом………………………………………………………………./без ДДС; 
 
 

При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме 
използвали следните ценови показатели: 

• часова ставка - ___ лева/час;  
• допълнителни разходи за труд - ___ %;  
• допълнителни разходи за механизация - ___%;  
• доставно-складови разходи - ___%; 
• печалба - ___%. 

 
  
 Посочената обща стойност включва всички разходи по изпълнение на предмета на 
обществената поръчка, включително цената на вложените материали, извършени работи и 
разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за 
изпълнителя. 

При несъответствие между предложените цени за подобектите /дейности 1 и 2/ и 
общата цена валидни ще бъдат цените по подобекти. В случай че бъде открито такова 
несъответствие, сме съгласни да приведете общата цена в съответствие с цените по 
подобекти. 

 
4. 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 1 % от стойността на договора без ДДС. 

 
5. Запознати сме с проекта на договора, приемаме условията му, в това число и 

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

 
6. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора за 

изпълнение настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя.  
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7. Заявяваме, че сме запознати с изискванията към изпълнението, условията на 
финансиране, в резултат на което приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи 
от обявените условия. 

 
8. Уверяваме Ви, че нашата оферта напълно съответства на изискванията, поставени 

от възложителя за изпълнението на поръчката. 
 

Приложения: 
Остойностени количествени сметки и анализни цени – представят се в 2 /два/ 
екземпляра – 1 /един/ на хартиен носител и 1 /един/ на магнитен носител (CD). 
 
 
 [дата] 

 
ПОДПИС 
ПЕЧАТ 
 
[име и фамилия] 
[качество на представляващия участника]  


