
ОБРАЗЕЦ № 7

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „ЕСРИ-България" ООД
(наименование на участника)

и подписано от Евгения Кочева Караджова - Иванова, ЕГН 5207284190
(трите имена и ЕГН)

в качеството му на Управител
(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е 
приложимо): ЕИК 831747245;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената 
от Вас обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване в експлоатация на 
интегрирана информационна компютърна система на отдел „Агростатистика", (вкл. 
лицензни) по проект „Структура на земеделските стопанства през 2016 г ."

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 265 000лв. 
/двеста шестдесет и пет хиляди лева/ без ДДС /не повече от 449 850 лв. /четиристотин 
четиридесет и девет хиляди осемстотин и петдесет лв./ без ДДС, и съответно 318 000лв. 
/триста и осемнадесет хиляди лева / с ДДС.

Забележка: Офертите на участниците не трябва да надхвърлят общата прогнозна стойност 
на настоящата поръчка. Участник, предложил цена, по-висока от стойностите, описани в 
предходното изречение, ще бъде отстранен от участие в процедурата. Определената 
прогнозна стойност се явява максимална по процедурата, оферти 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 настоящата оферта. В случай на разминаване, участникът се отстранява.

Дата: 29.08.2016г. ПОДПИС И ПЕЧАТ:..................... .............
Евгения Караджова - Иванова 
Управител



ХОНОРАР-СМЕТКА
Приложение към Ценово предложение за

„Разработване и внедряване в експлоатация на интегрирана информационна компютърна 
система на отдел „Агростатистика", (вкл. лицензни) по проект „Структура на земеделските

стопанства през 2016 г.

П одсистем а/дейност бр. ед. цена ЛВ сума ЛВ

Системен проект 1 28 500 28 500

Разработка и тестване на всички компоненти на 
системата 1 125 000 125 000

Обучения за всички компоненти 1 18 000 18 000

Инсталация и внедряване 1 14 500 14 500

Настолен ГИС софтуер 4 б 720 26 880

Документация 1 6 000 6 000

Форум,on-line семинар 1 4 120 4 120

Зг. Гаранционно поддържане 1 42 000 42 000

Обща сума без ДДС: 265 000

Обща сума с ДДС: 318 000

Забележка:
В ценовата оферта се включват всички разходи по изпълнение на обществената поръчка


