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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

от:............................................................................................................., с ЕИК……………………. 

(наименование на участника) 

със седалище и  адрес на управление:………………………………………………………………  

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

представлявано от ................................................................................................................................ 

(трите имена и длъжността на представляващия) 

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ, 

      С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената 

от Вас открита процедура по ЗОП, с предмет: „Доставка на работни обувки – прахо-, студо- и 

искрозащитни, за правоимащия персонал на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД”.  

 

1. Общата стойност на нашето ценово предложение, за предоставяне на услугата за период от 

12 (дванадесет) месеца е……………………………(цифром и словом) лева без ДДС. 

 

2. Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви 

при следните единични цени: 

 

 

№ 

по 

ред 

Наименование 
Единична 

мярка 
Количество 

Единична 

цена, лв. 

Обща 

цена, 

лв. 

1. Работни обувки цели мъжки бр. чифта    

2. Работни обувки цели дамски бр. чифта    

3. Работни обувки половинки  

мъжки 

бр. чифта 

 

 
 

4. Работни обувки половинки 

дамски 

бр. чифта 

 

 
 

5. Работни обувки за заварчици 

(искро- и огнезащитни) 

бр. чифта 

 

 
 

Обща сума 

Словом: …………………………………… 

 

ДДС: 20%  

Словом: …………………………………… 

 

Обща сума с ДДС 

Словом: …………………………………… 

 

Забележка: Предложените цени да бъдат закръглени до втория знак след десетичната 

запетая. 

 



3. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията и изискванията на 

Възложителя и включват всички разходи на Изпълнителя по предоставяне на доставките за 

целия период на предоставяне на услугата. 

4. Всички други еднократни разходи, които биха могли да възникнат при предоставяне на 

доставките, са изцяло за сметка на Изпълнителя. 

5. Предлаганите от нас цени са окончателни и валидни до приключване на договора. 

6. Условия и начин на плащане: 

а) Съгласяваме се безусловно с начинът на плащане регламентиран в Проекта на договор 

(Приложение 14), приложен към документацията за участие в настоящата процедура.   

       б) Ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, приемаме плащанията 

да се извършват по следната наша банкова сметка: 

 

        БАНКА:…………………………… , клон/ офис „..........................” 

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

        IBAN:..................................................................................................     

 

 Това предложение е със срок на валидност ..........................(цифром и словом) дни 

(минимум 120 /сто и осемдесет/ дни), считано от крайния срок за получаване на офертите, 

визиран в обявлението на процедурата. 

 

 

....................            Подпис:  

дата                                             (печат) 

                                                                              (име и фамилия на представляващия участникa)



 


