НАЦИОНАЛНО МУЗИКАЛНО УЧИЛИЩЕ
„ЛЮБОМИР ПИПКОВ“

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8 „А“ от ЗОП с предмет: „Ремонтни дейности в корпусите (стар и нов) от
учебната сграда на НМУ „Любомир Пипков“, гр. София и на терена за провеждане на спортни занимания“

Образец №3
Наименование на Участника :
Седалище по регистрация :
BIC;IBAN :
Булстат номер /ЕИК/ :
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер :
Факс номер :
Лице за контакти :
e mail :

(държава, град, пощенски код, улица, №)

ДО
НМУ „ЛЮБОМИР ПИПКОВ“,
ГР. СОФИЯ,
УЛ. „ОБОРИЩЕ“ №17

ЦЕНОВА ОФЕРТА
за изпълнение на обществена поръчка

Наименование на поръчката:

„Ремонтни дейности в корпусите (стар и нов) от
учебната сграда на НМУ „Любомир Пипков“, гр.
София и на терена за провеждане на спортни
занимания“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за изпълнение на дейностите от
обхвата на обявената от Вас обществена поръчка с предмет „Ремонтни дейности в
корпусите (стар и нов) от учебната сграда на НМУ „Любомир Пипков“, гр. София и на
терена за провеждане на спортни занимания ”, със следните параметри:
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й
1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно
условията на Възложителя, обективирани в Публичната покана, техническите изисквания за
изпълнение на строителството и остойностената от нас количествена сметка за цена от:
………………лв.
(…………………лева),
без
ДДС
или
………………
лв.

(………………………………лева), с ДДС, с включени всички начисления към единичните
цени по ценообразуващи показатели, в приложение №1 към настоящата Ценова оферта.
2. Попълнената количествено – стойностна сметка сме представили като
приложение № 2 към Ценовата оферта - на хартиен и електронен носител във формат
Excel, съобразно изискванията на Възложителя.
3. Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на възлагане, в
това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните
срокове и не подлежи на увеличение.
4. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от
Публичната покана и заедно с ценообразуващите показатели остават непроменени за целия
период на строителство.
!!! При подготовка на Ценовата си оферта, сме взели предвид следните условия:
В единичната цена сме включили стойностите за труд, механизация и материали,
съгласно приетите разходни норми, технически спецификации и начин на измерване, в това
число допълнителните разходи и печалба. Eдиничните цени в КСС са изчислени с точност
до 2-ри знак след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност.
В качеството си на Участник в обществената поръчка, ..................................
(наименование на Участника), е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или
пропуски в изчисленията на предложените в количествено-стойностната ни сметка цени.
При несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена ще се взема
предвид изписаната с думи.
При несъответствие между цената за изпълнение на договора, декларирана в
настоящето Ценово предложение и крайната стойност по КСС, неразделна част от
ценовата ни оферта, с приоритет и за валидна ще се приема стойността за изпълнение на
СМР, изписана цифром и словом в настоящия документ, като в хипотеза на
несъответствие между цифров и словесен израз, важи правилото по предходното
изречение.
В случай, че при прегледа и оценката на представената от нас КСС се установи
несъответствие с КС на Възложителя от документацията за участие, като: липсващи
редове и дейности, подмяна на дейности и/или количества, предложени алтернативи,
офертата ни ще бъде отстранена от участие в процедурата.
В случай, че при направена от Комисията аритметична проверка на стойностите
по КСС се установи, че въз основа на допусната/ти от нас аритметична/и грешка/и,
крайната цена за изпълнение на поръчката е по-висока от посочената обща цена, за вярна
ще се приема посочената от нас по-ниска стойност, като всички дължими сборове над
общата цена и дължащи се на тези несъответствия, също са за наша сметка и
Възложителят няма да дължи заплащането им.
ІІ. ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
1. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме
съгласни да представим парична или банкова гаранция за изпълнение на задълженията по
договора в размер на 3 % от стойността му, без ДДС.
2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от
Вас процедура по възлагане на гореупоменатата обществена поръчка. Съгласни сме с
поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Приложения към ценовата оферта:
1. Приложение 1 - Показатели за ценообразуване,
2. Приложение 2 – Попълнена количествено-стойностна сметка

Дата
Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице
Длъжност
Наименование на участника

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

ЗАБЕЛЕЖКА :

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан
непрозрачен плик - ПЛИК №3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
към Образец №5, Ценова оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

При формиране на единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи
сме използвали следните ценови показатели:
1.
2.
3.
4.
5.

Средна часова ставка
Допълнителни разходи върху труда
Допълнителни разходи върху механизация
Доставно – складови разходи за материали
Печалба

______
______
______
______
______

лв./ч.ч.
%
%
%
%

Единичните цени на отделите видове строително – монтажни работи сa съставени на
база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР (УСН, ТНС, “Building
manager”, “Гауди” и др.).
Горепосочените показатели за ценообразуване на строително – монтажните работи
остават непроменени до изпълнение на задълженията ни по този договор.

Дата
Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице
Длъжност
Наименование на участника

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

ЗАБЕЛЕЖКА :

Този документ задължително се поставя от участника в ПЛИК №3, като неразделна
част от ценовата оферта.

