
Образец № 3 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕАД 
(наименование на участника) 

и подписано от Ясен Станчев Обретенов и Весела Маринова Вачкова 
(трите имена) 

в качеството му на Пълномощници 
(на длъжност) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя 
(когато е приложимо): 201398872 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

1. С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас 
обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа 
енергия на ниво средно и ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща 
група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО на обекти на Община 
Луковит  – учебни и детски заведения, обслужващи звена и социални центрове““ 

1.1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, 
съобразно условията на документацията за участие, както следва: 

 
Предлаганата от нас цена за доставка на един MWh нетна активна 

електрическа за ниско и средно напрежение  е: 96,86(словом: деветдесет и шест 
лева и осемдесет и шест стотинки) лева, без ДДС. 

(Предлаганата цена се посочва с цифри, с точност до втория знак, след 
десетичната запетая.) 

 
2. Цената следва да е в лева, с точност два знака след десетичната запетая.. Участникът е 
единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на 
предложените от него цени. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи 
цена ще се взима в предвид изписаната с думи. 
3. Предлаганата от нас цена включва цената на нетна активна електрическа енергия, 
разходи за балансиране, за прогнозиране на потреблението, за изготвяне и 
администриране на прогнозните графици (почасови товарови графици) и всички други 
разходи, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. 
4.Предлаганата от нас цена за доставка на нетна активна електрическа енергия не включва 
определените от КЕВР цена за пренос и достъп през/до електроразпределителните 
мрежи, цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа, цена „задължение към 
обществото“, акциз и ДДС. 
5.Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да 
извършим дейностите съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, 
че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, 
като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя. 

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 
документацията и техническата спецификация по процедурата. 
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