
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от 

„ВИКТОРИЯ ТРАНС - 2007" ЕООД 

Образеи№ 5 

Участник в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично 
състезание, с предмет: Събаряне на опасни сгради във ВР 1004 - №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 
31 в района на Военна академия „Г. С. Раковски". 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка 

с горепосочения предмет, след като се запознахме с документацията за участие, 

декларираме, че сме съгласни да изпълним нейния предмет, като отправяме 

следното ценово предложение: 

За свързаните с предмета на поръчката, РР, които ще се изпълняват на 

строителния обект, предлагаме крайна цена, в размер на 279 960,09 лв.лв. (двеста 
седемдесет и девет хиляди деветстотин и шестдесет лева и 9 стотинки) без ДДС 
(посочва се с точност до втория знак след десетичната запетая, както и 
непредвидените разходи в размер на 10%). 

Настоящото ценово предложение е валидно за период от 120 ( сто и 

двадесет) календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, 

съгласно обявлението/решението за промяна/ за обществената поръчка. 

УКАЗАНИЯ: Участникът следва да предложи крайна цена за свързаните с 

предмета на поръчката, РР, които ще се изпълняват на строителния обект. 

Предлаганата цена, следва да бъде крайна за свързаните с предмета на 

поръчката, РР, които ще се изпълняват на строителния обект. 

При констатирано разминаване между записаното цифром и записаното 

словом, участникът ще се отстранява. 

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан 

непрозрачен плик - ПЛИК с надпис „Предлагани ценови параметри". 

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри" не трябва да е 
посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е 

начин са включили някъде в офертата си извън плика елементи, свързани с 

предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

Неразделна част от настоящото Ценово предложение е и Образец № 7 -
Количествено-стойностна сметка на обект Събаряне на опасни сгради в.ъв !3 04 -
№№ 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 31 в района на Военна академия „Г. С. Раковски":' __ - -

, 
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