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 за :

“ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" В с.СТРЕЛЦИ, ОБЩИНА БРЕЗОВО”

Настоящето предложение се представя от
……………………………………………………
(име на фирмата)
и е подписано от ………………………………………………………
(име и ЕГН)
в качеството му на ………………………………………………………
(позиция)

Уважаема комисия,
В качеството си на кандидат за:
“ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" В с.СТРЕЛЦИ, ОБЩИНА БРЕЗОВО.”

предлагаме следните условия:
1. Декларираме,че желаем да участваме в конкурса за избор на изпълнител на
предвидените доставки в ОУ „Св.св.Кирил и Методий” в с.Стрелци, при
условията упоменати в проекта на договор.
2. Настоящата оферта е изготвена на база количествената сметка на предвидените
за доставка обзавеждане и оборудване.
3. Общата стойност на доставката е ………………………………………….лв. с
включено ДДС, която стойност е формирана съгласно количества и единични
цени както следва:
1

№
1

Артикул

Брой
20

5

Маса двуместна
120х50, Н=76см
Стол тръбен ученически
Н=42 см
Чин двуместен с 2 седалки
120х45, Н=76 см
Чин едноместен със заоблен плот
120х45, Н=70 см
Ъглов шкаф 80х40, Н=180 см

6

Шкаф среден 90х40, Н=180 см

8

7

Флипчарт обикновен

1

8

Екран прожекционен 180х180 см
със статив
Шкаф винтринен за стена
200х20, Н=140 см
Бюро за учителя с ключалка
118х65, Н=76 см
Стол компютърен с черна дамаска

1

2
3
4

9
10
11
12

40
10
16

1
8
10
20

Шкаф за дневници до 30 бр. с
чекмеджета 150х50, Н=200 см
Бяла магнитна дъска 120х90 см

1

1

19

Бяла дъска 120х180 см тройна с 2
панела 120х90 см
Вътрешни щори за прозорци-70/160
см.
Отоплителен уред камина с
твърдо гориво
Стол за хранене тръбен – Н=42 см.

20

Маса за хранене 80х80 Н=76 см

8

21

Бойлер за столова- 10 л.

1

22

Обща стойност на доставката
/транспорт/ до с.Стрелци, Община
Брезово

14
15
16
17
18

Сума
/лв./

40

Стол тапициран с кожа
Н=42 см
Закачалка за дрехи 205х30 см

13

Ед. цена
с ДДС

8

8

24
1
32

ОБЩА СУМА:
3.
Предлагаме гаранционен
..................................месеца

срок

на

металната

част

на

изделията-

/Попълва се от участника/
4. Предлагаме следната схема за разплащане:

2

- с аванс .....................лв. и окончателно разплащане на доставеното обзавеждане и
оборудване
да/не
- без аванс и окончателно разплащане на доставеното обзавеждане и оборудване
да/не
- друго предложение ……………………………………………………………………….
/Кандидатът попълва и подчертава предлаганата позиция/
5. Ние сме съгласни да се придържаме към тази оферта със срок на валидност
календарни дни от крайния срок за подаване на офертите .

60

6.Ако ми бъде възложено изпълнението на горепосочените доставки се
задължавам да спазвам действащите в страната технически норми и стандарти.
7. Срок за изпълнение на доставките предмет на конкурса: ........................... календарни
дни от датата на подписване на договора /или от датата на привеждане на
договорирания аванс/ .
8. Заявяваме, че ако конкурсът бъде спечелен от нас, настоящето Предложение ще се
счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на
Договор.
9. Ако бъда избран за изпълнител на предвидените доставки, заявявам, че преди
подписване на договора, ще внесем по сметка на Община Брезово гаранция за
изпълнение на договора, в размер на 400 /четиристотин/ лева.
10. Декларираме, че сме запознати с клаузите на проекта на договор.

Дата:……………………………..
Подписали:
1…………………………
2……………………….. печат

3

