Образец № 6

ДО
ПУ «Стефан Караджа»
гр. Пловдив
ул.»Димитър Талев» №102

УЧАСТНИК:
_____________________________________________________________________

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
Изпълнение на СМР на обект „Укрепване на западен корпус на училищна сграда
и съпътстващи ремонтни дейности“ в ПУ „Стефан Караджа“ гр.Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Представяме Ви нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас
обществена поръчка с горепосочения предмет, изготвено съгласно изискванията
на Възложителя, посочени в документацията за участие, и предлагаме да
изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет при следните
финансови условия:
І. Предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на
..................... лв. (словом: …………….........……………) без ДДС или .....................
лв. (словом: …………….........……………) с ДДС.
Цената е формирана, както следва:
2.1. За изпълнение на СМР на обект: „Укрепване на западен корпус на
училищна сграда и съпътстващи ремонтни дейности“, предлагаме цена в
размер на - ..................... лв. (словом: …………….........…) без ДДС или
..................... лв. (словом: …………….........……………) с ДДС,
както и
…………………… лв. без ДДС или ………………………. лв. с ДДС
представляващи непредвидени разходи* по време на изпълнение на СМР.
(Непредвидените разходи са в размер на 15 % от стойността на СМР).
При непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването на този
договор, довели до необходимост от извършване на допълнителни видове и/или
количества СМР, същите се изпълняват в рамките на 15 % (петнадесет процента)
непредвидени разходи.

*Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите,
свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни
работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни
работи, които към момента на разработване и одобряване на техническия
проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на
дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.
Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва
да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.
ІІ. Остойностяването на непредвидените разходи ще става на база
ценовите показатели, а именно:
1. Средна часова ставка

……. лв./час

2. Допълнителни разходи върху труд

……. %

3. Допълнителни разходи върху механизация

……. %

4. Доставно -складови разходи

……. %

5. Печалба

……. %

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено
изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите
действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.
ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. Приемаме предложеният от Възложителя в проекта на Договор начин на
плащане.
2.Предвиждаме авансово плащане по договора от стойността на СМР за
обекта, както следва:
2.1. За изпълнение на СМР на обект: „Укрепване на западен корпус на
училищна сграда и съпътстващи ремонтни дейности“ – авансово плащане по
договора в размер на ..................... % (словом: ……………...... процента) от
осигуреното финансиране.
За размера на авансовото плащане ще представим гаранция за обезпечаване
на целия размер на авансовото плащане под формата на банкова гаранция в полза
на ПУ „Стефан Караджа“ гр.Пловдив.
*Участникът посочва размера на авансовото плащане, което ще получи за
изпълнение на СМР на обекта, като максималният размер на авансовото
плащане е 10 % от осигуреното финансиране. Възложителят ще допусне и
оферти, в които участниците не предвиждат авансово плащане. Получаването
или не на авансово плащане не се отразява на оценката на офертите.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в
обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия
и ги приемаме без възражения.
Приложение:
1. Остойностена количествена сметка за обекта и анализи на единичните
цени за всяка една от позициите в КСС.
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