Образец 1
ДО
ОБЩИНА МИЗИЯ
УЛ. ”Г. ДИМИТРОВ” № 25-27
ГРАД МИЗИЯ
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА
ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на хранителни продукти“.
1. Наименование на участника: …………………….......................................
2. ……………………………….
(Посочва се ЕИК/ Булстат/ ЕГН или друга идентифицираща информация в съответствие със
законодателството на държавата, в която участникът е установен)
3. Адрес за кореспонденция:
гр.………………………………....
ул. …………………………………
ПК …………………………...........
телефон: ………………………….
факс: ……………………………...
e-mail: …………………………….
(В случай че участникът е обединение, информацията по т. 2 и 3 се попълва за всеки
участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)
4. Лица представляващи участника по учредителен акт:
(ако лицата са повече от едно се добавя необходимия брой полета)
Трите имена, ЕГН, адрес, длъжност………………………………………………………
5. Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се заличава) от следните
лица:
………………………………………
5. Данни за банковата сметката:
БАНКА: .....................................................................................................
BIC: ............................................................................................................
IBAN: .........................................................................................................
Титуляр на сметката: ………………………………………………….……
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти“

за Обособена позиция 1 (ОП 1) – „Хляб и хлебни изделия”
за Обособена позиция 2 (ОП 2) – „Месо, риба и месни продукти”
за Обособена позиция 3 (ОП 3) – „Мляко и млечни продукти”
за Обособена позиция 4 (ОП 4) – „Плодове и зелечнуци”
за Обособена позиция 5 (ОП 5) – „Други хранителни продукти”
за Обособена позиция 6 (ОП 6) – „Консервирани и преработени плодове
и зелечнуци”
за Обособена позиция 7 (ОП 7) – „Захарни изделия”

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

/ НЕ
/ НЕ
/ НЕ
/ НЕ
/ НЕ
/ НЕ

ДА / НЕ

Забележка: Участникът посочва по коя/и обособена/и позиция/и участва!
1. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за
участие, които се отнасят до изпълнението на настоящата поръчката.
2. Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме
условията в него по отношение на изпълнението на обществената поръчка.
3. При изпълнение на обществената поръчка представляваният от мен участник ще използва /
няма да използва подизпълнители. (Невярното се зачертава)
Подизпълнителят/ите/, видовете работи от предмета на поръчката, които ще изпълняват и
съответстващия на тези работи дял от стойността на обществената поръчка са както следва:
Наименование на
Подизпълнителя,
ЕИК/Булстат/ЕГН

Видове работи от предмета на
поръчката, които ще
изпълнява

Дял на изпълнените работи
като % от стойността на
обществената поръчка

4. Предлагаме Срок на валидност на офертата ..................... ( …………….. ) календарни дни,
от крайния срок за получаване на оферти.
/Срокът не може да бъде по-малък от срока записан в обявлението за обществената
поръчка/
Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител,
при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма
съгласно условията, посочени в документацията за участие, с която ще гарантираме
предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Неразделна част от настоящия документ са:
1. Декларацията по чл. 47, ал.9 от ЗОП (Образец 2) за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5
от ЗОП подписана от лицата, които представляват участника съгласно документите за
регистрация;
2. Изисканите от възложителя доказателства за упражняване на професионална дейност
по чл. 49, ал. 1 и/или 2 от ЗОП (когато е приложимо);

3. Декларация по чл. 16 г, ал. 7 от ЗОП, в свободен текст, в която участникът, съответно
всеки от участниците в обединението или подизпълнителите, посочва номера, под
който е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с
увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация
относно регистрация в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския
съюз (отнася се за Обособени позиции ОП 8 и ОП 9).

*Забележка: Документът се подписва от законния представител на участника или от
надлежно упълномощено лице.
……………………….. г.
(дата на подписване)

Участник: ………………..
(подпис и печат)

Образец 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на
…………………………….. (длъжност) на …………………….. (наименование на участника)
ЕИК/Булстат/ЕГН ……………………със седалище и адрес на управление ……………………..
ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на хранителни продукти“.
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан/а с влязла в сила присъда /
реабилитиран съм (ненужното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
2. Представляваният от мен участник:
2.1. Не е обявен в несъстоятелност.
2.2. Не е в процедура по ликвидация, нито в подобна процедура съгласно националните закони
и подзаконови актове.
3. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се
отнася за конкретния участник):
3.1. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган;
3.2. Има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс към държавата и към община, но за същите е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията;
3.3. Няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни
участници).
4. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм свързан с възложителя или със
служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на § 1, т. 23а от
допълнителните разпоредби на ЗОП.
5. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по смисъла на чл. 21 или
чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Информацията по т. ……….… се съдържа в следните публични регистри ………………………
…………………………… (посочва се в кои публични регистри се съдържа посочената
информация съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен)

или следния компетентен орган …………………….…………………..……, е длъжен да
предостави информация за тези обстоятелства.
(посочва се компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен, е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства
служебно на Възложителя)
Задължавам се при променя на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Забележка:
* Декларацията се подписва от лицето или лицата, които представляват съответния участник,
съгласно документите за регистрация.
* В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или
юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

……………………….. г.
(дата на подписване)

Декларатор: ………………..
(подпис и печат)

Образец 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки
за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП,
както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП
Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на
…………………………….. (длъжност) на …………………….. (наименование на участника)
ЕИК/Булстат/ЕГН ……………………със седалище и адрес на управление ……………………..
ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на хранителни продукти“.
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от
допълнителните разпоредби на ЗОП или не е свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от
допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура в съответствие с
чл. 55, ал. 7 от ЗОП;
2. Не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, а именно: Не съм участвал като
външен експерт в изработването на техническите спецификации и на методиката за оценка на
офертите в документацията за участие в настоящата процедура.
Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

……………………….. г.
(дата на подписване)

Декларатор: ………………..
(подпис и печат)

Образец 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител
Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на
…………………………….. (длъжност) на ……………………..
(наименование на
подизпълнителя) ЕИК/Булстат/ЕГН ……………………със седалище и адрес на управление
……………………..
ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на хранителни продукти“.
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Представляваното от мен
(посочете дружеството, което представлявате)
е съгласно да участва като подизпълнител на участника
(посочете
участника,
подизпълнител) при изпълнение на горепосочената поръчка.

на

който

сте

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител и размера на участието ни в % са,
както следва:
(избройте конкретните части и техния обем от предмета на обществената поръчка, които
ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).
3. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан/а с влязла в сила присъда
или реабилитиран съм (ненужното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
4. Представляваният от мен подизпълнител:
4.1. Не е обявен в несъстоятелност.
4.2. Не е в процедура по ликвидация, нито в подобна процедура съгласно националните закони
и подзаконови актове.
5. Представляваният от мен подизпълнител (отбелязва се само едно обстоятелство, което
се отнася за конкретния подизпълнител):
5.1. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган;
5.2. Има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс към държавата и към община, но за същите е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията;

5.3. Няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни
участници).
6. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм свързан с възложителя или със
служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на § 1, т. 23а от
допълнителните разпоредби на ЗОП.
7. Представляваният от мен подизпълнител не е сключил договор с лице по смисъла на чл. 21
или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Информацията по т. ……… се съдържа в следните публични регистри …………………………
(посочва се в кои публични регистри се съдържа посочената информация съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, когато е приложимо/)
или
следния компетентен орган ………………………..……………, е длъжен да предостави
информация за тези обстоятелства. (посочва се компетентния орган, който съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да
предостави информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя, когато е
приложимо)
8. Представляваният от мен подизпълнител не участва в горепосочената процедура със
самостоятелна оферта.
Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

……………………….. г.
(дата на подписване)

Декларатор: .......………..
(подпис и печат)

Образец 5
СПИСЪК-ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДОСТАВКИ
/съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП/
Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на
…………………………….. (длъжност) на …………………….. (наименование на участника)
ЕИК/Булстат/ЕГН ……………………със седалище и адрес на управление ……………………..
ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на хранителни продукти“.
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, представляваният от
мен участник е изпълнил следните доставки, сходни с предмета на настоящата процедура:

Получател на
доставката
№

Предмет на
изпълнената доставка/
описание на основните
дейности

Стойност на
доставката
/лева без
ДДС/

Крайна дата
на
изпълнение
на
доставката

1.
2.
За потвърждение на горните данни:
Прилагаме доказателства за извършената доставки, съгласно чл.51, ал. 4 от ЗОП
(удостоверения издадени от получателя или компетентен орган, или чрез посочване на
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката):
1. ……………………,
2. ……………………….
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
……………………….. г.
(дата на подписване)

Участник: ………………..
(подпис и печат)

Образец 6
СПИСЪК-ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ/ЕКСПЕРТИТЕ, КОИТО
УЧАСТНИКЪТ ЩЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА (съгласно чл. 51, ал. 1 т. 4 от ЗОП)

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на
…………………………….. (длъжност) на …………………….. (наименование на участника)
ЕИК/Булстат/ЕГН ……………………със седалище и адрес на управление ……………………..
ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на хранителни продукти“.
Д Е К Л А Р И Р А М:
При изпълнение на обществената поръчка ще използвам следните служители/експерти:
Служител/
Експерт (трите имена)
Длъжност на лицето
при изпълнение на
настоящата поръчка

Образование
(№ на
диплома,
степен,
специалност,
учебно
заведение,
год. на
дипломи
ране)

Професионална
квалификация
(№ на издадения
документ,
направление,
година на
придобиване)

№ на
свидетелство за
управление на
МПС, дата на
издаване,
издател,
категория
(отнася се за
изисканите 4 бр.
шофьори)

Професионален
опит съобразно
изискванията
на възложителя
(години трудов
стаж,
месторабота,
период,
длъжност,
основни
функции)

Вид
правоотношен
ие с участника

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
……………………….. г.
(дата на подписване)

Декларатор: ………………..
(подпис и печат)

Образец 7

СПИСЪК-ДЕКЛАРАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ
(съгласно чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП)
Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на
…………………………….. (длъжност) на …………………….. (наименование на участника)
ЕИК/Булстат/ЕГН ……………………със седалище и адрес на управление ……………………..
ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на хранителни продукти“.
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
При изпълнение на обществената поръчка ще използвам следното техническо оборудване
№

Вид на транспортното средство
(описват се марка модел,
регистрационен номер и
характеристики)

Номер и дата на издаденото
удостоверение за
регистрация на
транспортното средство по
чл. 246 ал. 4 от ЗВД от
ОДБХ

Основание за
ползване
(собствен/ под наем/
на лизинг)

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

……………………….. г.
(дата на подписване)

Участник: ………………..
(подпис)

Образец 8

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на
…………………………….. (длъжност) на …………………….. (наименование на участника)
ЕИК/Булстат/ЕГН ……………………със седалище и адрес на управление ……………………..
ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на хранителни продукти“.
Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът, който представлявам ………………………………………(наименование на
участника) разполага с разработена и внедрена НАССР система за управление безопасността
на храните, съгласно чл.70, ал.1 от Наредба № 5/2006 г. за хигиена на храните.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

……………………….. г.
(дата на подписване)

Участник: ………………..
(подпис)

Образец 9
ДО
ОБЩИНА МИЗИЯ
УЛ. ”Г. ДИМИТРОВ” № 25-27
ГРАД МИЗИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От ………………………………..…….. (наименование на участника),

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

……………………………, представлявано от ……………..… (име, длъжност)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни
продукти“
по Обособена позиция …… – „…………………………………………………………….”
(посочва се обособената позиция, по която се участва)

Поемаме ангажимент да изпълним качествено и в срок поръчката в съответствие с
изискванията Ви, заложени в Техническите спецификации и в пълно съответствие с
Описанието на поръчката.
П Р Е Д Л А Г А М Е:
Да изпълним доставката при следните условия:
1. Срок на изпълнение: до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на
договора или до изчерпване на количествата.
2. Срок за доставка: до ………….. (………………..) работни дни, считано от датата,
следваща деня на подаване на съответната заявка.
Забележка: Предложения «срок за доставка» не може да бъде по- дълъг от 3 работни дни.
3.Срок за реагиране в случай на рекламация: до ………….. (………………..) часа.
Забележка: Срокът за реагиране в случай на рекламация не може да бъде повече от 24 часа
след получаване на писмено уведомяване.

Декларираме, че предлаганите хранителни продукти са безопасни, отговарят на всички
действащи нормативни изисквания, регламентиращи производството и търговията с
хранителни продукти, и изискванията посочени от Възложителя.
Ще доставяме хранителните продукти при строго спазване на санитарно-хигиенните
изисквания за доставка и транспорт на хранителни продукти. Храните, изискващи специално
съхранение ще се доставят със специализиран транспорт.
През цялото времетраене на договора ще доставяме хранителни продукти, покриващи
изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация от документацията за
участие.
Гарантирам , че всеки доставен продукт ще има остатъчен срок на годност не по-малко от 75
% (седемдесет и пет процента) към датата на доставка и всяка доставка да бъде придружена с
търговски документ, сертификат за качество или друг аналогичен документ за хранителни
продукти, съгласно изискванията на Закона за храните.
Заявяваме, че сме запознати с всички документи, включени в документацията и приемаме да
изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на документацията
дейностите по предмета на обществената поръчка.

Забележка:
1. Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на
поръчката“ на …….. (името на участника)!
2. Когато участникът кандидатства за повече от една обособена позиция Техническото
предложение се представя в пликове за всяка обособена позиция поотделно, като всеки плик
следва да е надписан и с номера и наименованието на съответната Обособена позиция, за
която се отнася!

г.
(дата на подписване)

Участник:
(подпис и печат)

Образец 10.1
ДО
ОБЩИНА МИЗИЯ
УЛ. ”Г. ДИМИТРОВ” № 25-27
ГРАД МИЗИЯ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От ………………………………..…….. (наименование на участника),

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

……………………………, представлявано от ……………..… (име, длъжност)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни
продукти“ по Обособена позиция 1 – „Хляб и хлебни изделия”
ПРЕДЛАГАМЕ:
Обща стойност на доставката по Обособена позиция 1 в размер на: ...............................
(…………. словом) лева с включен ДДС.

№

Асортимент

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Хляб нарязан бял-0.650 kг.
Хляб пълнозърнест-0.650
kг.
Кори за баница -0.50
кг.пакет
Козунак без консерванти и
оцветители – 0.500 кг.
Закуска –Баничка 0.150 кг.
Закуска – Кифла 0.150 кг.
Закуска – Витошка
0.150кг.
Закуска – Поничка 0.150 кг.
Закуска – Тутманик 0.150
кг.

Базова
цена по
САПИ
(в лв.)
3

ОфериОтстъпка/ рана Мярка
надбавка ед. цена
(в %)
(в лв.)
4

5=3-4

6

Прогнозно
количество

Обща
предлагана
/определяема/
цена (в лв.)

7

8=5х7

Бр.

15230

Бр.

2760

Бр.

350

Бр.
Бр.
Бр.

870
960
960

Бр.

960

Бр.

960

Бр.

960

Обща крайна цена в лева с ДДС:

Забележка:
1. Общата крайна цена не може да надвишава осигурения финансов ресурс за
обществената поръчка, който е: по ОП 1 – 21 618,40 лева с ДДС!

2. Участникът трябва да попълни всички свободни полета в горепосочената таблица за
съответната позиция, т.е. участникът заявява че ще изпълни доставката на всички
артикули в обособената позиция.
3. Колона 3 - Базова цена по САПИ (в лв.), представлява средно месечна цена на едро с
включен ДДС за регион Враца към 01 септември 2015 г. за съответния продукт. Това
представлява базата, върху която всеки участник трябва да предложи % /процент/
отстъпка.
4. Ценовото предложение трябва да бъде предоставено и на електронен носител. В случай
на несъответствие между електронен и хартиен носител, ще се приеме това на
хартиения носител.
Към заявените цени ще се придържаме до окончателното завършване на дейностите по
изпълнение на поръчката.
Цената за изпълнение е окончателна и не подлежи на промяна, с изключение на случаите,
посочени изрично в Закона за обществените поръчки. Предложената цена включва всички
разходи, свързани с качественото изпълнение на договора, при условията, изискванията и
обема, както е определено в документацията за участие.

Забележка:
1. Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на …….. (името на
участника)!
2. Когато участникът кандидатства за повече от една обособена позиция Ценовото предложение
се представя в пликове за всяка обособена позиция поотделно, като всеки плик следва да е
надписан и с номера и наименованието на съответната Обособена позиция, за която се отнася!

ПРИЛОЖЕНИЕ: Бюлетин на „САПИ” ЕООД за регион Враца за средно - месечните цени на
всички хранителни продукти, предмет на обособените позиции към дата: 01.09.2015г. –
заверено от участника копие.
г.
(дата на подписване)

Участник:
(подпис и печат)

Образец 10.2
ДО
ОБЩИНА МИЗИЯ
УЛ. ”Г. ДИМИТРОВ” № 25-27
ГРАД МИЗИЯ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От ………………………………..…….. (наименование на участника),

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

……………………………, представлявано от ……………..… (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни
продукти“ по Обособена позиция 2 – „Месо, риба и месни продукти”
ПРЕДЛАГАМЕ:
Обща стойност на доставката по Обособена позиция 2 в размер на: ...............................
(…………. словом) лева с включен ДДС.

№

1

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Асортимент

2

Свинска плешка – без кост
замразена
Телешко месо
Агнешко месо
Заешко месо
Пиле бързо замразено
Пиле замразено
Пилешки дробчета
замразени – 1 кг.
Пилешки бутчета
замразени
Пилешки бутчета
замразени без кожа
Пилешки крила замразени
Пилешки воденички
замразени
Кайма смес 60/40 БДС
Кайма смес 60/40
Пенгасиус филе замразено
Хек филе замразено

Базова
цена по
САПИ
(в лв.)
3

ОфериОтстъпка/ рана Мярка
надбавка ед. цена
(в %)
(в лв.)
4

5=3-4

6

Прогнозно
количество

Обща
предлагана
/определяема/
цена (в лв.)

7

8=5х7

Кг.

700

Кг.
Кг.
Кг.

150
100
30

Кг.
Кг.

1430
110

Кг.

170

Кг.

2200

Кг.
Кг.

1280
200

Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.

70
1610
1350
1700
800

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Кремвирш
Салам шпек „Стара
планина”
Колбас малотраен
Колбас малотраен 290гр./
бр.
Варена наденица
Кебапче „Стара планина”
0.60 кг.
Кебапче 0.60 кг.
Кюфте „Стара планина”
0.60 кг.

24.

Кюфте- 0.60 кг.

25.

Пастет БДС 100 гр.

Кг.

520

Кг.
Кг.

90
150

Бр.

500

Кг.

730

Бр.

500

Бр.

750

Бр.

500

Бр.
750
Бр.
300
Обща крайна цена в лева с ДДС:

Забележка:
1. Общата крайна цена не може да надвишава осигурения финансов ресурс за
обществената поръчка, който е: по ОП 2 –72 189,60 лева с ДДС!
2. Участникът трябва да попълни всички свободни полета в горепосочената таблица за
съответната позиция, т.е. участникът заявява че ще изпълни доставката на всички
артикули в обособената позиция.
3. Колона 3 - Базова цена по САПИ (в лв.), представлява средно месечна цена на едро с
включен ДДС за регион Враца към 01 септември 2015 г. за съответния продукт. Това
представлява базата, върху която всеки участник трябва да предложи % /процент/
отстъпка.
4. Ценовото предложение трябва да бъде предоставено и на електронен носител. В случай
на несъответствие между електронен и хартиен носител, ще се приеме това на
хартиения носител.
Към заявените цени ще се придържаме до окончателното завършване на дейностите по
изпълнение на поръчката.
Цената за изпълнение е окончателна и не подлежи на промяна, с изключение на случаите,
посочени изрично в Закона за обществените поръчки. Предложената цена включва всички
разходи, свързани с качественото изпълнение на договора, при условията, изискванията и
обема, както е определено в документацията за участие.

Забележка:
1. Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на …….. (името на
участника)!
2. Когато участникът кандидатства за повече от една обособена позиция Ценовото предложение
се представя в пликове за всяка обособена позиция поотделно, като всеки плик следва да е
надписан и с номера и наименованието на съответната Обособена позиция, за която се отнася!

ПРИЛОЖЕНИЕ: Бюлетин на „САПИ” ЕООД за регион Враца за средно - месечните цени на
всички хранителни продукти, предмет на обособените позиции към дата: 01.09.2015г. –
заверено от участника копие.
г.
(дата на подписване)

Участник:
(подпис и печат)

Образец 10.3
ДО
ОБЩИНА МИЗИЯ
УЛ. ”Г. ДИМИТРОВ” № 25-27
ГРАД МИЗИЯ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От ………………………………..…….. (наименование на участника),

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

……………………………, представлявано от ……………..… (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни
продукти“ по Обособена позиция 3 – „Мляко и млечни продукти”
ПРЕДЛАГАМЕ:
Обща стойност на доставката по Обособена позиция 3 в размер на: ...............................
(…………. словом) лева с включен ДДС.
№

Асортимент

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Пастьоризирано прясно
мляко – 3% - 1 л.кутия
Прясно мляко – 3% по БДС
– 1 л.или еквивалент
Прясно мляко – 2% по БДС –
1 л.или еквивалент
Сухо мляко – 1 кг.
Адаптирано мляко
Краве кисело мляко -3.6%
БДС 12:2010 0.400 кг.
Краве кисело мляко -2 %
БДС 12:2010 0.400 кг.
Краве кисело мляко – 2%
0.400 кг.
Сирене краве- тенекия
Сирене краве БДС 15:2010
вакум
Кашкавал от краве мляко
БДС 14:2010 –вакум
Кашкавал от краве мляко –

Базова
Оферицена Отстъпка/ рана Мярка
по
надбавка ед. цена
САПИ
(в %)
(в лв.)
(в лв.)
3

4

5=3-4

6

Прогнозно
количество

Обща
предлагана
/определяема/
цена (в лв.)

7

8=5х7

Л.

20

Л.

2300

Л.
Кг.
Л.

400

Бр.

3900

Бр.

3900

Бр.
Кг.

4900
500

Кг.

400

Кг.

120

210
50

13
14
15
16

пита
Масло краве 0.125кг.екстра
или еквивалент
Майонеза 0.450 кг.
Майонеза кутия 0,200 кг
Пастьоризирано прясно
мляко – 3% - 1 л.кутия

Кг.

70

Бр.
Бр.
Бр.

1700
220
100

Бр.

250

Обща крайна цена в лева с ДДС:

Забележка:
1. Общата крайна цена не може да надвишава осигурения финансов ресурс за
обществената поръчка, който е: по ОП 3 –31 631,70 лева с ДДС!
2. Участникът трябва да попълни всички свободни полета в горепосочената таблица за
съответната позиция, т.е. участникът заявява че ще изпълни доставката на всички
артикули в обособената позиция.
3. Колона 3 - Базова цена по САПИ (в лв.), представлява средно месечна цена на едро с
включен ДДС за регион Враца към 01 септември 2015 г. за съответния продукт. Това
представлява базата, върху която всеки участник трябва да предложи % /процент/
отстъпка.
4. Ценовото предложение трябва да бъде предоставено и на електронен носител. В случай
на несъответствие между електронен и хартиен носител, ще се приеме това на
хартиения носител.
Към заявените цени ще се придържаме до окончателното завършване на дейностите по
изпълнение на поръчката.
Цената за изпълнение е окончателна и не подлежи на промяна, с изключение на случаите,
посочени изрично в Закона за обществените поръчки. Предложената цена включва всички
разходи, свързани с качественото изпълнение на договора, при условията, изискванията и
обема, както е определено в документацията за участие.

Забележка:
1. Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на …….. (името на
участника)!
2. Когато участникът кандидатства за повече от една обособена позиция Ценовото предложение
се представя в пликове за всяка обособена позиция поотделно, като всеки плик следва да е
надписан и с номера и наименованието на съответната Обособена позиция, за която се отнася!

ПРИЛОЖЕНИЕ: Бюлетин на „САПИ” ЕООД за регион Враца за средно - месечните цени на
всички хранителни продукти, предмет на обособените позиции към дата: 01.09.2015г. –
заверено от участника копие.

г.
(дата на подписване)

Участник:
(подпис и печат)

Образец 10.4
ДО
ОБЩИНА МИЗИЯ
УЛ. ”Г. ДИМИТРОВ” № 25-27
ГРАД МИЗИЯ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От ………………………………..…….. (наименование на участника),

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

……………………………, представлявано от ……………..… (име, длъжност)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни
продукти“ по Обособена позиция 4 – „Плодове и зелечнуци”
ПРЕДЛАГАМЕ:
Обща стойност на доставката по Обособена позиция 4 в размер на: ...............................
(…………. словом) лева с включен ДДС.

№

Асортимент

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ябълки
Банани
Портокали
Киви
Мандарини
Лимони
Грозде
Праскови
Кайсии
Череши
Ягоди
Дини
Пъпеши
Круша
Нектарина
Картофи
Кромид лук
Зеле
Моркови
Домати
Краставици
Тиквички

Базова
цена по
САПИ
(в лв.)
3

ОфериОтстъпка
рана Мярка
(в %)
ед. цена
(в лв.)
4

5=3-4

6

Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.
Кг.

Прогнозно
количество

Обща
предлагана
/определяема/
цена (в лв.)

7

8=5х7

3050
1950
1440
900
1250
20
510
370
400
150
100
1250
300
1100
300
4600
2350
1800
310
1300
1600
120

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Целина
Пипер зелен
Пипер червен
Чесън
Магданоз /връзка /
Праз лук /връзка/
Копър /връзка /
Сушени сини сливи
Коприва
Спанак
Тиква

Бр.
50
Кг.
400
Кг.
300
Кг.
22
Бр.
50
Бр.
70
Бр.
50
Кг.
50
Кг.
50
Кг.
50
Кг
800
Обща крайна цена в лева с ДДС:

Забележка:
1. Общата крайна цена не може да надвишава осигурения финансов ресурс за
обществената поръчка, който е: по ОП 4 –45 043,64 лева с ДДС!
2. Участникът трябва да попълни всички свободни полета в горепосочената таблица за
съответната позиция, т.е. участникът заявява че ще изпълни доставката на всички
артикули в обособената позиция.
3. Колона 3 - Базова цена по САПИ (в лв.), представлява средно месечна цена на едро с
включен ДДС за регион Враца към 01 септември 2015 г. за съответния продукт. Това
представлява базата, върху която всеки участник трябва да предложи % /процент/
отстъпка.
4. Ценовото предложение трябва да бъде предоставено и на електронен носител. В случай
на несъответствие между електронен и хартиен носител, ще се приеме това на
хартиения носител.
Към заявените цени ще се придържаме до окончателното завършване на дейностите по
изпълнение на поръчката.
Цената за изпълнение е окончателна и не подлежи на промяна, с изключение на случаите,
посочени изрично в Закона за обществените поръчки. Предложената цена включва всички
разходи, свързани с качественото изпълнение на договора, при условията, изискванията и
обема, както е определено в документацията за участие.
Забележка:
1. Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на …….. (името на
участника)!
2. Когато участникът кандидатства за повече от една обособена позиция Ценовото предложение
се представя в пликове за всяка обособена позиция поотделно, като всеки плик следва да е
надписан и с номера и наименованието на съответната Обособена позиция, за която се отнася!

ПРИЛОЖЕНИЕ: Бюлетин на „САПИ” ЕООД за регион Враца за средно - месечните цени на
всички хранителни продукти, предмет на обособените позиции към дата: 01.09.2015г. –
заверено от участника копие.
г.
(дата на подписване)

Участник:
(подпис и печат)

Образец 10.5
ДО
ОБЩИНА МИЗИЯ
УЛ. ”Г. ДИМИТРОВ” № 25-27
ГРАД МИЗИЯ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От ………………………………..…….. (наименование на участника),

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

……………………………, представлявано от ……………..… (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни
продукти“ по Обособена позиция 5 – „Други хранителни продукти”
ПРЕДЛАГАМЕ:
Обща стойност на доставката по Обособена позиция 5 в размер на: ...............................
(…………. словом) лева с включен ДДС.
№

Асортимент

1

2

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Олио 1 л.
Оцет винен 0.700 л.
Яйца „М”
Яйца клас А”L
Брашно тип „Бяло”по
утвърден стандарт
01/2011-1 кг.
Брашно тип 500 разф.х 1
кг.
Маслини средни
Рафинирана бяла захар1
кг.
Сол йодирана 1 кг.
Мая жива 0.025 кг.
Ориз 1 кг.
Боб зрял 1 кг.
Боб зрял (белен)0,800 кг
Леща 1 кг.
Леща (белена) 1 кг
Леща 1 кг.-първо качество
Боб зрял 1 кг.-първо

Базова
цена по
САПИ
(в лв.)
3

ОфериОтстъпка/ рана Мярка
надбавка ед. цена
(в %)
(в лв.)
4

5=3-4

6

Прогнозно
количество

Обща
предлагана
/определяема/
цена (в лв.)

7

8=5х7

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

1980
200
15000
8600

Бр.

720

Бр.

300

Кг.

50

Бр.

2000

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

416
150
810
320
20
250
20
370
600

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

качество
Жито 0.500 кг.
Грис 0.500 кг.
Боза 1 л.
Боза с натурални
подсладители 1 л.
Макарони пълнозърнести
0.400 кг.
Макарони 0.400 кг.
Спагети пълнозърнести
0.400 кг.
Кус –кус 0.400 кг.
Домашна юфка 0.200 кг.
Фиде 0.400 кг.
Нишесте 0.100 кг.
Чай билков /20 бр.пакет/
Червен пипер 0.100 кг.
Черен пипер 0.010 кг.
Чубрица 0.010 кг.
Джоджен 0.010 кг.
Ванилия 0.02 кг.
Канела 0.010 кг.
Дафинов лист 0.008 кг.
Лимонена киселина 0.010
кг.
Сода бикарбонат 0.080 кг.
Чеснов прах 0.010 кг.
Бакпулвер 0.010 кг.
Какао 0.125 кг.
Мюсли с плодове 40% плод
0.500 кг.
Корнфлейкс 1 кг.в пакет
Галета 1 кг.
Картофено пюре 1 кг.
Шарена сол 0.040 кг.
Целина суха 0.010 кг.
Магданоз сух 0.010 кг.
Копър сух 0.010 кг.
Пастет кутия 0,180 кг
Русенско варено кутия
0,180 кг
Кюфтета с боб кутия
0,410 кг
Карначе с боб кутия 0,410
кг
Наденица с боб кутия
0,410 кг
Риба маринована кутия
0,200 кг
Скумрия в гръцки сос
кутия 0,160 кг

Бр.
Бр.
Бр.

510
350
980

Бр.

50

Бр.
Бр.

620
550

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

80
190
450
1200
3570
510
860
600
910
200
660
170
90

Бр.

20

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

80
415
116
50

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

150
40
205
25
37
110
120
154
50

Бр.

50

Бр.

50

Бр.

50

Бр.

50

Бр.
Бр.

50
50

Обща крайна цена в лева с ДДС:

Забележка:
1. Общата крайна цена не може да надвишава осигурения финансов ресурс за
обществената поръчка, който е: по ОП 5 –30 970,28 лева с ДДС!
2. Участникът трябва да попълни всички свободни полета в горепосочената таблица за
съответната позиция, т.е. участникът заявява че ще изпълни доставката на всички
артикули в обособената позиция.
3. Колона 3 - Базова цена по САПИ (в лв.), представлява средно месечна цена на едро с
включен ДДС за регион Враца към 01 септември 2015 г. за съответния продукт. Това
представлява базата, върху която всеки участник трябва да предложи % /процент/
отстъпка.
4. Ценовото предложение трябва да бъде предоставено и на електронен носител. В случай
на несъответствие между електронен и хартиен носител, ще се приеме това на
хартиения носител.
Към заявените цени ще се придържаме до окончателното завършване на дейностите по
изпълнение на поръчката.
Цената за изпълнение е окончателна и не подлежи на промяна, с изключение на случаите,
посочени изрично в Закона за обществените поръчки. Предложената цена включва всички
разходи, свързани с качественото изпълнение на договора, при условията, изискванията и
обема, както е определено в документацията за участие.

Забележка:
1. Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на …….. (името на
участника)!
2. Когато участникът кандидатства за повече от една обособена позиция Ценовото предложение
се представя в пликове за всяка обособена позиция поотделно, като всеки плик следва да е
надписан и с номера и наименованието на съответната Обособена позиция, за която се отнася!

ПРИЛОЖЕНИЕ: Бюлетин на „САПИ” ЕООД за регион Враца за средно - месечните цени на
всички хранителни продукти, предмет на обособените позиции към дата: 01.09.2015г. –
заверено от участника копие.

г.
(дата на подписване)

Участник:
(подпис и печат)

Образец 10.6
ДО
ОБЩИНА МИЗИЯ
УЛ. ”Г. ДИМИТРОВ” № 25-27
ГРАД МИЗИЯ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От ………………………………..…….. (наименование на участника),

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

……………………………, представлявано от ……………..… (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни
продукти“ по Обособена позиция 6 – „Консервирани и преработени плодове и
зелечнуци”
ПРЕДЛАГАМЕ:
Обща стойност на доставката по Обособена позиция 6 в размер на: ...............................
(…………. словом) лева с включен ДДС.

№

Асортимент

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Замразени зеленчуци –тип
«Микс»-0.400 кг.
Замразена смес за супа –
0.400 кг./зеленчукова/
Консерва –Зелен фасул –
/екстра /0.680 кг.
Консерва –Зелен фасул –
0.680 кг.
Консерва –Грах -0.720 кг.
Домати консерва-0.720 кг.
Гъби стерилизирани-0.720
кг.
Доматено пюре -0.720 кг.с
над 22 % сухо вещество
Доматено пюре -0.720 кг.
Паприкаш консерва – 0.720
кг./буркан/
Консерва гювеч-0.680 кг.

Базова
цена по
САПИ
(в лв.)
3

ОфериОтстъпка/ рана
надбавка ед. цена
(в %)
(в лв.)
4

5=3-4

Мярка

Прогнозн
о
количеств
о

6

7

Обща
предлагана
/определяема/
цена (в лв.)
8=5х7

Бр.

150

Бр.

150

Бр.

800

Бр.
Бр.
Бр.

680
1578
4060

Бр.

260

Бр.
Бр.

830
20

Бр.
Бр.

730
200

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Краставички мариновани0.720 кг.
Кисело зеле -1.700
кг./буркан/
Зелеви листа консерва –
1.700 кг./буркан/
Лютеница – 0.300 кг.
Лютеница – 5 кг.
Лютеница – 1 кг.
Лютеница БДС 100гр.
Конфитюр – 0.360 кг.
Конфитюр – 1 кг.
Мармалад – 1 кг.над 60%
плодов
Пчелен мед 100% чист –
0.700 кг.
Пчелен мед – 0.700 кг.
Нектар 100% натурален
Нектар – 0.500 л.
Компот-0.720 кг.
Сок натурален-1 л. 100%

Бр.

274

Бр.

50

Бр.

100

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

500
350
10
75
500
180

Бр.

32

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

187
100
320
100
2170

3370
Бр.
Обща крайна цена в лева с ДДС:

Забележка:
1. Общата крайна цена не може да надвишава осигурения финансов ресурс за
обществената поръчка, който е: по ОП 6 –35 867,25 лева с ДДС!
2. Участникът трябва да попълни всички свободни полета в горепосочената таблица за
съответната позиция, т.е. участникът заявява че ще изпълни доставката на всички
артикули в обособената позиция.
3. Колона 3 - Базова цена по САПИ (в лв.), представлява средно месечна цена на едро с
включен ДДС за регион Враца към 01 септември 2015 г. за съответния продукт. Това
представлява базата, върху която всеки участник трябва да предложи % /процент/
отстъпка.
4. Ценовото предложение трябва да бъде предоставено и на електронен носител. В случай
на несъответствие между електронен и хартиен носител, ще се приеме това на
хартиения носител.
Към заявените цени ще се придържаме до окончателното завършване на дейностите по
изпълнение на поръчката.
Цената за изпълнение е окончателна и не подлежи на промяна, с изключение на случаите,
посочени изрично в Закона за обществените поръчки. Предложената цена включва всички
разходи, свързани с качественото изпълнение на договора, при условията, изискванията и
обема, както е определено в документацията за участие.

Забележка:
1. Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на …….. (името на
участника)!

2. Когато участникът кандидатства за повече от една обособена позиция Ценовото предложение
се представя в пликове за всяка обособена позиция поотделно, като всеки плик следва да е
надписан и с номера и наименованието на съответната Обособена позиция, за която се отнася!

ПРИЛОЖЕНИЕ: Бюлетин на „САПИ” ЕООД за регион Враца за средно - месечните цени на
всички хранителни продукти, предмет на обособените позиции към дата: 01.09.2015г. –
заверено от участника копие.
г.
(дата на подписване)

Участник:
(подпис и печат)

Образец 10.7
ДО
ОБЩИНА МИЗИЯ
УЛ. ”Г. ДИМИТРОВ” № 25-27
ГРАД МИЗИЯ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От ………………………………..…….. (наименование на участника),

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

……………………………, представлявано от ……………..… (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни
продукти“ по Обособена позиция 7 – „Захарни изделия”
ПРЕДЛАГАМЕ:
Обща стойност на доставката по Обособена позиция 7 в размер на: ...............................
(…………. словом) лева с включен ДДС.

№

Асортимент

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Бисквити „Закуска „0.330
кг.
Бисквити обикновени 0.190
кг.
Бисквити шоколадови
/кутия/
Бисквити –чаени пакет
0.150 кг.
Халва – 1 кг.
Вафли пакет-4 бр.
Вафли шоколадови – 1 бр.
Сладко руло 0.300 кг.
Кекс 0.035 кг.
Суха паста 0.040 кг.
Меденка 0.050 кг.

Базова
цена по
САПИ
(в лв.)
3

ОфериОтстъпка
рана Мярка
(в %)
ед. цена
(в лв.)
4

5=3-4

6

Прогнозно
количество

Обща
предлагана
/определяема/
цена (в лв.)

7

8=5х7

Бр.

1020

Бр.

300

Бр.

1000

Бр.

200

Бр.
150
Бр.
800
Бр.
3100
Бр.
250
Бр.
500
Бр.
950
Бр.
700
Обща крайна цена в лева с ДДС:

Забележка:
1. Общата крайна цена не може да надвишава осигурения финансов ресурс за
обществената поръчка, който е: по ОП 7 –12 783,50 лева с ДДС!
2. Участникът трябва да попълни всички свободни полета в горепосочената таблица за
съответната позиция, т.е. участникът заявява че ще изпълни доставката на всички
артикули в обособената позиция.
3. Колона 3 - Базова цена по САПИ (в лв.), представлява средно месечна цена на едро с
включен ДДС за регион Враца към 01 септември 2015 г. за съответния продукт. Това
представлява базата, върху която всеки участник трябва да предложи % /процент/
отстъпка.
4. Ценовото предложение трябва да бъде предоставено и на електронен носител. В случай
на несъответствие между електронен и хартиен носител, ще се приеме това на
хартиения носител.
Към заявените цени ще се придържаме до окончателното завършване на дейностите по
изпълнение на поръчката.
Цената за изпълнение е окончателна и не подлежи на промяна, с изключение на случаите,
посочени изрично в Закона за обществените поръчки. Предложената цена включва всички
разходи, свързани с качественото изпълнение на договора, при условията, изискванията и
обема, както е определено в документацията за участие.

Забележка:
1. Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на …….. (името на
участника)!
2. Когато участникът кандидатства за повече от една обособена позиция Ценовото предложение
се представя в пликове за всяка обособена позиция поотделно, като всеки плик следва да е
надписан и с номера и наименованието на съответната Обособена позиция, за която се отнася!

ПРИЛОЖЕНИЕ: Бюлетин на „САПИ” ЕООД за регион Враца за средно - месечните цени на
всички хранителни продукти, предмет на обособените позиции към дата: 01.09.2015г. –
заверено от участника копие.

г.
(дата на подписване)

Участник:
(подпис и печат)

