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Приложение № 4  

(ОБРАЗЕЦ) 

ДО 

Община Луковит 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От: „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ” ЕООД 

със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Българска авиация” №55 

ЕИК: 114688636, тел.: 064/600-687,  факс: 064/827-912,  

адрес на електронна поща: pp_pl@abv.bg, представлявано от Илия Георгиев Кирилов, в 

качеството ми на управител, с л.к. № 646372389, издадена на 19.05.2016 г. от МВР - гр. 

Плевен,  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Запознати сме и приемаме изцяло предоставеното Техническо задание и 
предоставените Технически и други изисквания на Възложителя за възлагане на на 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 186 ОТ ЗОП ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 
20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: 
Изграждане на довеждащ път и площадка за временно съхранение на строителни 
отпадъци на Регионален Център за Управление на отпадъците-Луковит. 

2. Общата цена, която предлагаме за изпълнение на обществена поръчка е в 
размер на  159 034,68 лв., словом (Сто петдесет и девет хиляди тридесет и четири лева 
и шестдесет и осем стотинки) лв. без ДДС, или 190 841,62 лв., словом  (Сто и 
деветдесет хиляди осемстотин четиридесет и един лева и шестдесет и две  стотинки) лв.  
с ДДС. 

 

 

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

g.kuzmanova
Text Box
       съгласно чл. 37 от ЗОП
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Видове работи за изпълнение на обекта: мярка  количес

тво 
ед.цен
а лв. 

общо  

1 
Почистване на повърхността от прах, кал, 
свободни каменни,материали, клони и др. и 
всички свързани с това разходи, 

кв./м 4116,00 0,84 3457,44 

2 
Доставка и полагане на неплътна смес  
асфалтобетон за долен пласт 4см. и всички 
свързани с това разходи. 

тон 396,00 147,86 58552,56 

3 
Доставка и полагане на асфалтобетон /плътна  
смес/,   за горен пласт 4 см.и всички свързани 
с това разходи. 

тон 396,00 155,52 61585,92 

4 
Доставка ,полагане , уплътняване и 
изравняване с грейдер  на 10 см.  слой от 
трошено-каменна настилка 0,40 

кв./м. 4116,00 5,46 22473,36 

5 

Почистване /профилиране/ с наклон за 
безпрепятствено оттичане на повърхностни 
води от пътното платно на  съществуващи 
банкети и всички свързани с това разходи 

кв./м. 4116,00 3,15 12965,40 

 

3. Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката и 
не подлежи на увеличение.  

4. Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва при условията и 
по реда на проекто-договора. 

5. Единичните цени включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да 
се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, освен в 
случаите чл.116, ал.1 от Закона за обществени поръчки. 

6. Елементи на ценообразуване 

 Часова ставка      3,70 лв / час 
 Допълнителни разходи върху труд   100 % 
 Допълнителни разходи върху механизация               50 % 
 Доставно-складови разходи        8 % 
 Печалба                    10 % 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. количествено- стойностната  сметка  във формат MS Excel или еквивалент. 
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ПОДПИС  

ПЕЧАТ 

[Илия Кирилов] 

[управител] 
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