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ОБРАЗЕЦ № 7

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ КОНТРАКС АД

и подписано Йордан Петков Йорданов, ЕГН 5402055789
(трите имена и ЕГН)

в качеството му на Изпълнителен директор

С Е И К/Б УЛ С ТА Т/Е ГН /друга  индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо)! 175415627)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото, Ви представяме нашата ценово предложение за участие в 
обявената  от Вас общ ествена  п о ръ чка  с предм ет: „Изграждане на информационна 
земеделска счетоводна система за въвеждане на данни, контрол, валидиране и 
анализ на резултатите на национално и регионално ниво"

1.1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена 
поръчка, съобразно условията на документацията за участие, както следва:

а). Цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка 311 752.00 лв. 
/триста и единадесет хиляди седемстотин петдесет и два лева и 0 стотинки/ без
ДДС /не  повече от 520 000 лв. /петстотин и двадесет л в ./ без ДДС, съответно 374 
102,40 лв. /триста седемдесет и четири хиляди сто и два лева и 40 стотинки / с

З а б е л е ж к а :  О ф ертите на уч астниц ите  не трябва да надхвъ рлят общ ата прогнозн а  стойност на настоящ ата 
поръчка . У частник, предлож ил цена, по -в и со ка  от стойностите , описани  в предходното  изречение , ще бъде 
отстранен от участие  в процедурата. О пределената прогнозна  стойност се явява максимална по процедурата, 
оф ерти над нея ще бъдат отстранявани .

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 
документацията и техническата спецификация по процедурата.

2. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за 
изпълнители, да изпълним услугата, съгласно сроковете и условията, залегнали в 
договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите, 
залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и 
съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

3. Цената включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката, 
включително в случаите на удължаване срока на договора.

Приложение: Хонорар-сметка, в която сборът на посочените суми следва да  съвпада с посочената цена за 
изпълнение на поръчката, предложена в настоящ ата оферта. В случай на разминаване, участникът се 
отстранява.

ДДС.

Дата: 28.09.2016 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ:
[Йордан Йорданов]

[Изпълнителен директор на Контра кс]

mailto:sales@kontrax.bg
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XOHOPAP-CIMETKA

Ключов експерт Цена 1/ден Човекодни Общо

Управление на проекта 580 лв. 30 17 400 лв.

Анализ и дизайн 565 лв. 120 67 800 лв.

Разработка бази данни 560 лв. 60 33 600 лв.

Разработка софтуер 540 лв. 160 86 400 лв.
Осигуряване софтуерно 
качество 450 лв. 45 20 250 лв.

Внедряване 480 лв. 25 12 000 лв.

Гаранционна поддръжка 
(месечно) 1 950 лв. 36 70 200 лв.

Общо: - - 307 650 лв.

Режийни (1 ,33333%  от 
стойността) 4 102 лв. 1 4 102 лв.

Крайна цена: - - 311 752 лв.

* ЗАБЕЛЕЖКА: пососчените в хонорар-сметката цени са без ДДС.

Дата: 28.09.2016 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ....................... ................ .... .
[Йордан Йорданов] 

[Изпълнителен директор на 
Контракс]

mailto:sales@kontrax.bg

