Образец
……………………………………………………………………........................................
/наименование на участника/

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
/по чл.101в, ал.1, т.3 от ЗОП/
за процедурата по Глава осма „а” за възлагане на обществена поръчка
чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА за избор на изпълнител/и
за извършване на
„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА
ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА, РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА В
ГРАНИЦИТЕ НА ГР.БРЕЗОВО И УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА
БРЕЗОВО ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2013/2014 ГОД.”
За обособени позиции:
Обособена позиция І – Общински път PVD2041 Зелениково-Чехларе от км 0+000 до
км11+000 и уличните мрежи в населените места: Зелениково,Чехларе и Розовец
Обособена позиция ІІ – Общински път PVD1040 Бабек- Свежен от км 0+000 до км
17+000 и уличните мрежи в населените места: Бабек и Свежен
Обособена позиция ІІІ – Общински път PVD1230 -Отец Кирилово-Дрангово-Златосел
от км 5+300 до км 20+800 и уличните мрежи в населените места: Отец Кирилово,
Дрангово и Златосел
Обособена позиция ІV – Общински път PVD1232 Борец-Върбен от км 3+500 до км
15+300 и уличните мрежи в населените места: Борец и Върбен
Обособена позиция V – Общински път PVD2055 Главатар-Пъдарско-Борец от км
10+500 до км 15+400, Общински път PVD1231 Момино село- Пъдарско-Стрелци от км
8+500 до км 16+300 и уличната мрежа в с. Пъдарско
Обособена позиция VІ – Общински път PVD1231 Стрелци-Сърнегор от км 16+300 до
км 23+800 и уличните мрежи в населените места: Сърнегор и Стрелци
Обособена позиция VІІ – Общински път PVD3235 Болярино-Чоба от км 8+200 до км
13+900 и уличните мрежи в населените места: Чоба и Тюркмен
Обособена позиция VІІІ – Републикански пътища в границите на гр.Брезово- до
31.12.2012 .
Реп.път ІІ-56 Павел баня – Раковски –Пловдив от км 60+620 до км 62+258
Реп.път ІІІ-664 Православ – Брезово от км.27+792 до км. 30+000
Реп.път ІІІ-666 Оризово –Чоба- Брезово от км.21+607 до км.22+631
Реп.път ІІІ-5604 Брезово-Стрелци-Долна Махала от км.0+000 до км.0+254
и уличната мрежа в гр.Брезово
/Кандидатът подчертава обособените позиции, за които участва в процедурата/
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Настоящето предложение се представя от
……………………………………………………
(име на: юридическо лице; едноличен търговец или физическо лице)
и е подписано от ………………………………………………………
(име и ЕГН)
в качеството му на ………………………………………………………
(позиция)

Уважаема комисия,
В качеството си на кандидат за изпълнител на услугата:
„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА
ПЪТНА МРЕЖА, РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА В ГРАНИЦИТЕ НА
ГР.БРЕЗОВО И УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ
ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2013/2014 ГОД.”
Декларираме,че желаем да участваме в процедурата за избор на изпълнител/и за
обособени позиции ……………………………………….., при условията упоменати в
проекта на договор.
І. ЦЕНА
1.
За изпълнение на предмета на процедурата, за обособените позиции, за
които участваме, цените на нашето предложение възлизат на:
-

..................... лв./км. с ДДС за снегопочистване на участъци от общинската
пътна мреж а с включени транспортни разходи за предвижване на
машините от местодомуването до съответните участъци и връщането на
машините обратно в базата;

-

..................... лв./км. с ДДС
за снегопочистване на участъци от
републиканските пътища в границите на гр.Брезово с включени
транспортни разходи за предвижване на машините от местодомуването до
съответните участъци и връщането на машините обратно в базата;

-......................... лв./км. с ДДС за опесъчаване на участъците от общинската
пътна мрежа и републиканските пътища в границите на гр.Брезово с
включени транспортни разходи за предвижване на машините от
местодомуването до съответните участъци и връщането на машините обратно
в базата.

Така предложените цени не подлежат на корекция до приключване на договора.
Предложените от нас цени на километър за обслужване на общинската
пътна мрежа включват дейностите снегопочистване и опесъчаване на цялото
улично платно със средна ширина 6/шест/ метра.
2. За извършване на дейностите по снегопочистване на уличните мрежи в
селищата на Община Брезово, за обособената/ните позиция/и за която/които
участваме, предлагаме подходящо оборудвана техника, както следва:
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……………………………………………………
/вид техника/
……………………………………………………
/вид техника/
……………………………………………………
/вид техника/
……………………………………………………
/вид техника/

- …………………………
лв./час с ДДС
- …………………………
лв./час с ДДС
- …………………………
лв./час с ДДС
- …………………………
лв./час с ДДС

В цената на час за всяка от машините е включена и цената за предвижване
от мястото за местодомуване до обекта за снегопочистване и връщане на
машината обратно в базата.

І І. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлагаме схема за разплащане на извършените дейности:
-Разплащане веднага след извършено снегопочистване и опесъчаване и съставен
протокол, подписан от представител на Възложителя:
…………..
Да/Не
- Месечно разплащане на извършено снегопочистване и опесъчаване и съставен
протокол, подписан от представител на Възложителя:
…………..
Да/Не

- Друго предложение ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Дата : ......................
ПОДПИС И ПЕЧАТ: ……………………..
……………………………. ( име и фамилия)
……………………………. ( длъжност)
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