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

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
/по чл.101в, ал.1, т.3 от ЗОП/
за процедурата по реда на Глава осма „а” за възлагане на обществена поръчка
чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА за избор на изпълнител за :
“РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА В
РЕГУЛАЦИЯТА НА гр.БРЕЗОВО И УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2013 ГОД.”

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 изпълнител на дейностите относно:
“РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА В
РЕГУЛАЦИЯТА НА гр.БРЕЗОВО И УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2013 ГОД.”
предлагаме следните условия:
1. Декларираме,че желаем да участваме в конкурса за ремонтни работи на общинската
пътна мрежа, републиканската пътна мрежа в регулацията на гр.Брезово и улична
мрежа в община Брезово, при условията упоменати в проекта на договор.

2. Настоящата оферта е изготвена на база списъка на предвидените за изпълнение
строително–ремонтни работи.
3. За извършване на СРР предмет на поръчката ние предлагаме единични цени без ДДС
на видовете работи, съгласно приложението към настоящата финансова оферта.
За възникнали непредвидени строително–ремонтни дейности, единичните цени
на същите ще се формират по основни показатели, както следва:
-часова ставка за работна ръка
……………. лв/чч;
-доп. разходи в/у труда /до 100%/
…………….. %
- доп.разходи в/у механизацията / до 50%/
…………….. %
-транспортни и доставно-складови разходи / до 8%/ ……………… %
-печалба върху СМР / до 10%/
………………. %
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4. Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем
договорените строително–ремонтни работи, съгласно сроковете и условията, залегнали
в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става след актуване и
приемане от представителите на възложителя
на действително извършените
строителни работи. Предлагаме гаранционни срокове по видове работи, както следва :
/Попълват са от участника/
- за цялостно преасфалтирани пътни участъци .........................................
- за асфалтови кръпки по пътното платно ....................................................
- за положени трошено-каменни настилки ………………………………..
- за новоизградени тротоари - ...........................
5. Предлагаме следната схема за разплащане:
Предлагаме срок за отложено плащане на приети СРР и представяне на
необходимите документи .............................................../дни/
/минимум 30 календарни дни/
6. Ние сме съгласни да се придържаме към тази оферта със срок на валидност
календарни дни от крайния срок за подаване на офертите .
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7.Ако ми бъде възложено строителството на горепосочените дейности се
задължавам да спазвам действащите в страната технически норми и стандарти,
отнасящи се до строителството на обектите, както и нормативните изисквания по
безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението
и други, свързани със строителството.
8. Декларираме, че при приготвянето на асфалтови смеси няма се използват
рециклирани материали от асфалтови настилки.
9. 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.
10. Ако бъда избран за изпълнител на предвидените СМР, заявявам, че преди
подписване на договора, ще внесем по сметка на Община Брезово гаранция за
изпълнение на договора, в размер на 4 300 лв./четири хиляди и триста лева/.
11. Декларираме, че сме запознати с клаузите на проекта на договор за изпълнение
на СМР.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Единични цени на видовете строително-ремонтни работи.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2. Анализи на единичните офертни цени от Приложение №1.
ПРИЛОЖЕНИЕ №3. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на
заетостта, включително мимимална цена на труда.

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