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Приложение № 3 

Образец на ценово предложение 

 

 

ДО 

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ 

КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ, УЛ. 

"ТРАКИЯ“ №15 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Настоящото ценово предложение е подадено 

от:.......................................................................................................................... ................. 

(наименование на участника) 

и подписано от........................................................... .........................................................  

                                                          (трите имена на лицето) 

в качеството му на..............................................................................................................  

(длъжност) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

След като се запознах(ме) с обявлението и с документацията за участие в 

пубблично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет „Изграждане на 

информационна система за нуждите на Национален център „Икономика на светло“ по 

проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на 

работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“ 

представям(е) на вниманието Ви следното ценово предложение: 

 

1. ПРЕДЛАГАМ(е) обща цена за изпълнение на поръчката, съгласно условията на 

документацията и подадената оферта за участие в размер на .…….……….. (словом: 

….………………….…….) лeвa без ДДС. 

2. Предлаганата цена включва всички разходи на участника за изпълнение на 

поръчката, в т.ч. всички дължими данъци, такси, мита и други плащания, съгласно 

действащото законодателство, транспортни разходи до мястото за изпълнение на 

поръчката, както и стойността на всички други разходи за изпълнение на изискванията 

по техническото задание и настоящата документация, вкл. миграция на данни, обучение 

на специалисти, прехвърляне на правата на интелектуална собственост, включително 

върху изходните (source) кодове всички разходи за извършване на гаранционна 

поддръжка в определения срок, както и други разходи, необходими или присъщи за 

изпълнение на предмета на поръчката. 
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3. Приемам(е) начина на плащане, посочен проекта на договор – Приложение №7 

към документацията. 

 

Разбираме, че носим пълна отговорност за всякакви грешки, които може да сме 

допуснали при попълване на ценовото предложение.  

 

 

Дата: 

 

 

 ....................../........................../................. 

Име и фамилия: 

 

 

…………………………………………… 

Подпис на лицето: 

(документът се подписва от законния 

представител на участника или надлежно 

упълномощено лице) 

 

……………………………………………. 

 

 


