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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Образец 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА ИНСТИТУТА  

ПО МИНЕРАЛОГИЯ  

И КРИСТАЛОГРАФИЯ 

"АКАД. ИВАН КОСТОВ" 

ул. "Акад. Георги Бончев",  №2, бл. 107, гр. 

София 1113 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1 

 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка  

с предмет:  

 „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО 

ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН 

КОСТОВ”  ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ 

„ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-

1.002-0005-C01““ 

     

  

  

[наименование на участника], 

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава […], регистрирано в […] с 

данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на 

управление […], 

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […] 

банкова сметка: […] 

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество] 

 

 
1 Попълнената от участника оферта съгласно този образец се поставя в непрозрачен плик с надпис “Предлагани 

ценови параметри”, като за всяка обособена позиция следва има отделен плик, който съдържа ценовото 

предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП 
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УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в откритата от Вас 

процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет по обособена позиция 

№ ………………...  

1. Предлагаме следната обща стойност, в размер на ___________ лв. (______________) 

лв. без ДДС, всички разходи на участника за изпълнение на поръчката: доставка, монтаж, 

пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на апаратурата, мита, такси, обучение за 

работа с оборудването, ако такова се предвижда /включително ако обучението се 

провежда в чужбина/ (ако е приложимо)  и др. 

Допуснатите грешки или евентуални пропуски в изчисленията на оферираните цени са за 

сметка на участника. В случай на несъответствие между цената в цифри и изписаната с думи, 

ще се взема предвид изписаната с думи.  

Предложените цени в настоящата ценова оферта са обвързващи за целия срок на 

изпълнение на поръчката. 

Декларираме, че сме съгласни с условията, поставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и начина на 

плащане, посочен в проекта на договор. 

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати 

грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена. 

 

 

 

[дата]     ПОДПИС  

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 
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