Образец №15
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ..................................................................................................................................................
(наименование на участника)
и подписано от ............................................................................................................................
(трите имена и ЕГН)
в качеството му на ......................................................................................................................
(на длъжност)
ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при
възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава
двадесет и шеста от ЗОП с предмет: “Осъществяване на допълнително

възникнали ремонтни дейности на покрива на сградата на
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ-Бургас“ЕООД, гр.Бургас”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, ви
представяме нашето Ценово предложение за:

“Осъществяване на допълнително възникнали ремонтни дейности на
покрива на сградата на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ-Бургас“ЕООД,
гр.Бургас”
1. Предлагаме следните максимални цени за видовете строително-ремонтни работи:
№

Видове работи

1.

Направа на
цялостна
М2
топлоизолация
по фасадата
Къртене,
М2
подмазване и
лепене на
хидроизолация
по бордовете
Премахване на М2
смола по
покрив

2.

3.

Ед. Мярка

Количество

9

128

588

Единична
цена

Обща
стойност
без ДДС

4.
5.

6.

7.

8.

Подмазване на
бордове
Обличане с
поцинкована
ламарина
Подмазване
барбакани по
фасади
Направа на
одушници по
покрива
Къртене зид
25 см. ръчно

М2

75

М2

207

М2
34
М2

10

М2

116,69
Обща
стойност
без ДДС
ДДС
Обща
стойност с
вкл. ДДС

Забележки:
 Представените единични цени следва да бъдат без включен ДДС.
3.Единичните цени в таблицата включват всички приложими разходи и не подлежат на
промяна за целия срок на изпълнение на поръчката. Разбираме, че носим пълна
отговорност за всякакви грешки, които може да сме допуснали при попълване на
таблицата. При несъответствие между сумата от предложените в таблицата единични цени
и вписаната обща цена, валидна ще бъде сумата от единичните цени и ние се съгласяваме,
че ще променим общата цена в този смисъл.
4.Декларираме, че предложените от нас цени са максимални и определени при пълно
съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи
по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото
изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително възнаграждения на екипа
от технически лица /ръкводни, работници и служители/ и др., свързани с изпълнението на
поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за
осъществяване на дейността.
5.При формирането на конкретните единични анализни цени са включени всички
операции, необходими за извършване на съответния вид работа.
6.Предложената единична цена е формирана със следните елементи на ценообразуване:
6.1.Часова ставка……………………………………………..…лв/ч.час
6.2. Допълнителни разходи върху труда…...…………………….…..%
6.3. Допълнителни разходи върху механизацията……………..…….%
6.4. Доставно-складови разходи……………………………….……...%

6.5. Печалба……………………………………………………..……...%
7.Настоящото ценово предложение е валидно за период от .....................
(словом................) календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване
на оферти, съгласно обявлението/решението за промяна за обществената поръчка.

Дата: ............

ПОДПИС:.................................
(име и фамилия на представляващия/те
участника)

