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за участие във възлагане по реда на глава двадесет и шеста от Закона 
за обществените поръчки, чрез събиране на оферти с обява, на обществена 

поръчка с предмет: „Извършване на заснемане за възстановяване на 
строителни книжа, обследване и изготвяне на технически паспорти на 

сгради на Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО), 
намиращи се в гр. София, бул. „Ал. Малинов“ № 1, гр. София, район 

„Панчарево“, м. „Щъркелово гнездо“ и гр. Китен, ул. „4-та“

ДО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ”

ОТ «ВИП ПРОЕКТ БГ» ЕООД
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В изпълнение на изискванията на възложителя, поставени в обявата 

и Техническото задание № № 31-12378/25.09.2019 г за предмета на 
обществената поръчка с предмет: „Извършване на заснемане за 
възстановяване на строителни книжа, обследване и изготвяне на 
технически паспорти на сгради на Държавна агенция „Технически 
операции“ (ДАТО), намиращи се в гр. София, бул. „Ал. Малинов“ № 
1, гр. София, район „Панчарево“, м. „Щъркелово гнездо“ и гр. Китен, 
ул. „4-та“, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на 
поръчката, както следва:

1. Предложена обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС:
Предложената от нас обща цена за изпълнение на поръчката е в

размер на 39880,00/тридесет и девет хиляди осемстотин и осемдесет/ 
лева без ДДС.

(изписва се с думи и цифри)

2. Предложената от нас обща цена за изпълнение на обществената 
поръчка се формира на база на цените за изпълнение на дейностите от 
обхвата на обществената поръчка за всички сгради, включени в предмета 
на поръчката, както следва:

2.1. Цена за изпълнение на обществената поръчка за сграда с 
адрес: гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 1 в размер на 
13000,00/тринадесет хиляди/ лева без ДДС.
(изписва се с думи и цифри)
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2.2. Цена за изпълнение на обществената поръчка за сгради с
адрес: гр. София, район „Панчарево“, с. Долни Пасарел,
м. „Щъркелово гнездо“ -  язовир „Искър“ в размер на 
13880,00/тринадесет хиляди осемстотин и осемдесет/ лева без ДДС.

(изписва се с думи и цифри)

2.3. Цена за изпълнение на обществената поръчка за сграда е 
адрес: област Бургас, община Приморско, гр. Китен, ул. „4-та“ в 
размер на 13000,00/тринадесет хиляди/ лева без ДДС.

(изписва се с думи и цифри)

3. Декларираме, че предложената от нас обща цена в т. 1 и цените за 
отделните сгради в т. 2 са окончателни, не подлежат на промяна за целия 
срок на изпълнение на договора и включват всички съпътстващи разходи 
за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, а именно: 
разходите за транспорт и командировки до местата за изпълнение на 
дейностите, разходите за осигуряване на необходимото техническо 
оборудване, административните и техническите разходи за изготвяне на 
докладите за извършено обследване и техническите паспорти на всички 
обекти и др.

4. Съгласни сме с начина и условията на плащане.
5. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител на 

обществената поръчка ще представим гаранция за изпълнение в размер на 
5% от общата стойност на договора без ДДС.

Забележки:
1. Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания.
2. Цените се посочват в български лева с точност до 2 (два) знака 

след десетичната запетая.
3. В случай на допусната грешка и констатирано несъответствие 

при изчисление на общата цена, участникът ще бъде отстранен.

дата:27.11.2019 г. подпис и печат:
Трендафила Кьосева-Управител
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(име, презиме и фамилия на лицето/лицата конто нре(дсрдДляват или са 
упълномощени да подписват от името на участника)
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