
 от 10.10.2017            Cooperation Programme INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” 
           The Programme is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and national 

funds of the countries partcipating in it 

Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” 
Програмата е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национално 

съфинансирана от участващите държави 

Проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в 
трансграничните региони (Health Care Centre)", финансиран по Програмата за сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” съгласно договор №B2.9а.07 от 10.10.2017 г. 

Този документ е създаден в рамките на Проект №B2.9а.07 от 10.10.2017 г. "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално 

здравеопазване в трансграничните региони (Health Care Centre)", финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 

2014-2020”, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия 

документ е на РЗИ – Благоевград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз, на 

участващите държави, на Управляващия орган и на Съвместния секретариат. 

Образец №3 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от …………………........................................................................................................................ 

(наименование на участника) 

ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: 

………………………. 

представляван от ………………………………………………………… 

Относно: Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: 

„Доставка на 5 броя информационни киоски за предоставяне на информация на 

целевите групи за първични и спешни здравни услуги в Благоевград” за нуждите 

на РЗИ-Благоевград в изпълнение на Работен пакет 3, Дейност Д.3.1.3. по проект 

“Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално 

здравеопазване в трансгранични региони” финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-

А ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 5 броя 

информационни киоски за предоставяне на информация на целевите групи за 

първични и спешни здравни услуги в Благоевград”, представяме следното ценово 

предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с 

изискванията на възложителя: 

1. Обща стойност за изпълнение на обществената поръчка:

- ……………. лв. (……… лева) без включен данък върху добавената стойност (ДДС) 

или 

- ………………лв. (……..… лева) с включен ДДС. 

№ Наименование Мярка 
Количе-

ство 

Ед. цена в 

лв. без 

ДДС 

Обща 

стойност в 

лв. без ДДС 

Обща 

стойност в 

лв. с ДДС 

1. 
Доставка и монтаж на  

информационни киоски 
бр. 5 
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2. Ценовото предложение е изготвено въз основа на представени от възложителя

указания за подготовка на офертата и провеждане на процедурата.

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили 

всички разходи за изпълнение на обществената поръчка, включително разходите за 

транспортиране и доставка до местата за доставка, товарене, разтоварване, 

инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация, доставка на цялата техническа и 

сервизна документация, всички необходими разходи за извършване на гаранционно 

обслужване в срока на гаранцията, както и други неупоменати по-горе. 

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, 

важи сумата, написана с думи. 

    *** Забележка: Участник, чиято ценова оферта надвиши прогнозната стойност 

съгласно обявлението,  ще бъде отстранен от участие.   

Подпис: .......................... 

Име и фамилия: ………………………………. 

Длъжност на представляващия участника …………….....................……… 

Дата:………….. 201........ г.  


