
 

Образец № 3 

          

ДО 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ 

ГР. СОФИЯ 

УЛ. «АКАДЕМИК СТЕФАН МЛАДЕНОВ» № 1 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
От: .............................................................................................................................................1 

с адрес: ........................................................................................................................................  

тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: .................................................... 

ЕИК: ........................................................,  

ДДС №: ................................................................................................................. 

 

Разплащателна сметка:     

IBAN сметка............................................    

BIC код на банката .................................    

Банка: ......................................................   

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за  участие в обявената 

от Вас обществена поръчка с предмет: "Ремонтни работи за обекти на Висше училище 

по телекомуникации и пощи София ", при следните финансови условия: 

1. Настоящото ценово предложение е изготвено на база представени технически 

изисквания и КСС 

2. Общата цена, която предлагаме за изпълнение на предмета на настоящата  

обществена поръчка, е в  размер на:   ……………… (словом) лева без ДДС или 

……………… (словом) лева с ДДС. 

3. Ние се задължаваме ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем 

договорените строително ремонтни работи (СРР) съгласно сроковете и условията, 

залегнали в договора. 

4. Общата цена, която предлагаме за изпълнение на предмета на настоящата 

обществена поръчка, включва цялостното извършване на СРР, включително цената на 

вложените материали, подготовка на ремонтните дейности, работната ръка,  извънреден 

труд, печалба и всички други присъщи разходи, неупоменати  по-горе. 

                                                 
1 Посочва се наименованието на участника 

 

 



 

 5. При формиране на единичните цени за отделните видове СРР сме използвали 

следните ценообразуващи показатели: 

 часова ставка за възнаграждение - ………….лв./час;  

 допълнителни разходи върху труд- ………………%; 

 допълнителни разходи върху механизация- ………………%; 

 доставно - складови разходи върху цената на материалите - ………………%; 

 печалба - ………………% - не повече от 10 %; 

 6. Заявяваме, че ако обществената поръчка бъде спечелена от нас, настоящето 

Ценово предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до 

подписване и влизане в сила на Договор. 

 7. Към ценовото предложение прилагам Количествено-стойностна сметка на 

хартиен носител и електронен носител в xls/xlsx формат, като декларирам, че не е налице 

разминаване между количествено-стойностните сметки на хартиен и електронен носител. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

1. Количествено-стойностна сметка с попълнени единични цени на предвидените 

СРР – Образец № 3.1., подписана и подпечатана – оригинал, на хартиен носител и на 

електронен носител в xls/xlsx формат  

 

Правно обвързващ подпис:     

 Дата                                                                              ________/ _________ / ______ 

     

 Име и фамилия                                                            __________________________ 

     

 Подпис на упълномощеното лице                             __________________________ 

     

 Длъжност                                                                     __________________________ 

         


