
Образец № 3 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„.............................................”(изписва се предмета на поръчката),  

 

От ………………………………………………………………………………………. 

(наименование на участника) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя 

(когато е приложимо): ……………………………………………………………….. 

представлявано от ……………………………………………………………………… 

(трите имена) 

в качеството му на ……………………………………………………………………… 

(длъжност) 

 

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта в обявената от Вас процедура 

за възлагане на обществената поръчка с горецитирания предмет, като правим следните 

обвързващи за нас предложения: 

 

Обособена позиция №1. Хляб и хлебни изделия – ……….. лв. без ДДС 

Обособена позиция №2. Месо и месни продукти – …………… лв. без ДДС 

Обособена позиция №3. Риба и яйца – ………….. лв. без ДДС 

Обособена позиция №4. Мляко и млечни продукти – ………….. лв. без ДДС 

Обособена позиция №5. Пресни плодове и зеленчуци – …………. лв. без ДДС 

Обособена позиция №6. Замразени зеленчуци – ……………… лв. без ДДС 

Обособена позиция №7. Други  продукти – …………… лв. без ДДС 

Обособена позиция №8. Подправки – ……………лв. без ДДС 

Обособена позиция №9. Консервирани  продукти – ………….. лв. без ДДС 

 

Приемаме  общата стойност на поръчката / или стойността по обособена позиция 

№……..  да не надвишава …….. лв. без ДДС и ………. лв. с вкл. ДДС. 

 

Потвърждаваме, че предлаганите от нас единични цени, които са представени, като 

приложение към настоящото Ценово предложение са окончателни и не подлежат на 

увеличение.  

Приемаме, че описаните количества продукти в Техническата спецификация са 

прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при сключването на 

договор. Възложителят си запазва правото да ги увеличава и/или намалява в зависимост от 

конкретно възникналите нужди.  

Приемаме, че Възложителят има право, в срока на действие на договора, да не заяви 

пълен обем дадено прогнозно количество стока, както и да заявява доставка на стоки след 

достигане на посочените за тях прогнозни количества, до достигане на общата стойност на 

договора. 

Запознати сме с условието на процедурата, че плащанията на изпълнените работи и 

дейности ще се извършва при условията и по реда посочени в проекта на договор, като 

приемаме посочения ред там без възражения. 

 

Плащанията по настоящия договор да се извършват с платежно нареждане по 

следната сметка на Изпълнителя: 



IBAN сметка :     

BIC код на банката  

Банка: 

Град/клон/офис:  

 

Прилагам, като неразделна част от ценовото предложение Количествено-стойностна 

сметка по обособени позиции. 

 

Забележка:При оформяне на Ценовото предложение да се има предвид, че цените 

са за килограм, бройка или литър, а не за разфасовка. 

 

 

 

Дата  _____ / ____ / _______ 

Подпис на лицето, представляващо участника  ___________________ 

Печат на участника (ако е приложимо)  

 


