
Образец 18 

Наименование на Участника: „ВИНАПЪТ" ЕООД 

Телефонен номер: 
Факс номер: 
Лице за контакти: Пламен Михайлов 
е mail: Niki vikil98l@abv.bg 

До 
ОБЩИНА Луковит 
гр. Луковит 
ул. «Възраждане» №73 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на обществена поръчка 

Наименование на 
поръчката: 

Извършване на дейности по зимно поддържане и 
снегопочистване за зимен период 2014-2015 г." за : IV-
четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община-Луковит 
И Улична градска мрежа 52 км. на гр. Луковит 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви 

представяме нашето ценово предложение : 

А/ IV- на пътна мрежа на територията на Община-Луковит / 64.030 км./ - Приложение 
№ 1 
При следните цени за 1 км. път: 

- За снегопочистване - 26.99 лв./ км без ДДС 
- за опесъчаване- 91.87 лв/км. без ДДС 

Б/ Улична градска мрежа / 52 км/ на гр. Луковит- Приложение № 2 
При следните цени за 1 км. път: 

- За снегопочистване - 15.03 лв./ км без ДДС 
- за опесъчаване- 91.87 лв/км. без ДДС 

2. Технологичен престой на техниката при двусменен режим на работа: 
1. товарачна машина до 0,5 м3 - . 13.25лв/ч с ДДС 
2. трактор- снегорин до 100 к.с. - 6.90 лв/ч с ДДС 
3. трактор- снегорин 150 к.с. - 12.50 лв/ч с ДДС 
4. Автогрейдер -14.90 лв/ч с ДДС 
5. Пясъкоразпръсквач до 5 M j - 8.82 лв/ч с ДДС 
6. пасъкоразпръсквач над 5 м3 - 16.42 лв/ч с ДДС 
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3. Оперативно дежурство за 1 час - 2.40лв. с ДДС 

4. Заяваваме, че желаем/ нежелаем да получим аванс в размер на 30 % от стойността 
на нашето ценово предложение в 10/ десет / дневен срок от представяне на 
разплащателни документи. 

5. При подготовка на ценово предложение сме се съобрази с прогнозната стойност за 
възлагане на поръчката и предлагаме общата стойност на поръчката да възлиза на: 

5.1. IV-TOKJIACHA ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА-ЛУКОВИТ 

Обща стойност на поръчката, без ДДС: 48 486.89 лв . 
(четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и шест лв и 89ст.) 

Обща стойност на поръчката с ДДС: 58 184.28 лв . 
(педесет и осем хиляди сто осемдесет и четири лева и 28 ст. 

5.2. УЛИЧНА ГРАДСКА МРЕЖА 52 км. НА ГР.ЛУКОВИТ 
<> Обща стойност на поръчката, без ДДС: 14 331.52 лв . 

(четиринадесет хиляди триста тридесет и един лева 52 ст.) 

Обща стойност на поръчката с ДДС: 17 197.82 лв. 
(седемнадесет хиляди сто деветдесет и седем лева и 82 ст.) 

Подпис 

Дата/06.11.2015 г. 

Име и фамилия Пламен Михайлов 

Длъжност Управител 

Наименование на участника „ВИНАПЪТ" ЕООД 
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Приложение № 13.1 

1 .Показатели използувани при ценообразуването 
- часова ставка 2,40.. лв. 
• допълнителни разходи, в т.ч.: 

а/ върху труд 100.. % 
б/ върху механизация 50 % 

- доставно-складови разходи 8 % 
- печалба 10 % 


