ОБРАЗЕЦ № 8а

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

״Извършване на специализиран превоз на деца и ученици през
учебната 2018/2019 г. на територията на Община Царево, по
обособени позиции"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:

Долуподписаният /ата/:

ТОДОР КИРОВ

ИЛИЕВ

(собствено, фамилно 1!ме)

в качеството си на

УПРАВИТЕЛ,
(длъжност)

на участник

״ЦАРЕВОБУС

ЕКСПРЕС" ООД,

ЕИК

204987979

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1.След запознаване с документацията за участие в публично състезание с
предмет: ״Извършване на специализиран превоз на лена и ученици през учебната
2018/2019 г. на територията на Община Царево, по обособени позиции". техническата
спецификация и поставените от възложителя изисквания, ние предлагаме следните
единични цени ׳за месечна абонаментна карта, както следва:

№

Описание
на маршрута (обособената
позиция)
1

Извършване
на
специализиран превоз
на деца и ученици по
вътрешна
градска
линия кв. Василико Царево - кв. Василико
и вътрешна градска
линия м. Грънчаря Царево - м. Грънчаря,
превозващи
се
с
абонаментни карти

Обща стойност на
Единична цена за
месечна абонаментна месечна абонаментна
карта без ДДС
карта без ДДС

24.00

13824.00

Забе.1ежка: Предложената стойност на карта е изчислена на базата на 30 бни
в месеца.
*Предложената от участника обща стойност на месечната карта е изчислена
на базата на 30 дни в месеца.
2.3апознати сме. че единичните цени. посочени в ценовото предложение по
обособена позиция № 2, не подлежат на увеличаване за целия срок на договора.
10

3.В предложената цена са включени всички разходи, свързани с качественото
изпълнение на обществената поръчка в описания вид и обхват, в т. ч. данъци, такси,
печапба. транспортни разходи и всички други присъщи разходи за осъществяване на
дейностите в рамките на договорения период.
4.Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно предложената
схема на плащане.
5.3адължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за
изпълнител, да изпълним услугата, съгласно сроковете и условията, залегнали в
договора

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

УПРАВИТЕЛ
(качество на представляващия участника)
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