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Приложение № 3 

 

 

 ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 

 

 

І. ПРЕДСТАВЕНА ОТ: 

Организация  

Име  

Адрес  

Телефон  

Факс  

e-mail  

  

 

Ние предлагаме да изпълним, в съответствие с изискванията на Възложителя, без 

резерви и ограничения услугата с предмет „Придобиване на вещни права върху имотите за 

площадките към газопровода и учредяване на сервитут за линейната част и съпътстващата 

инфраструктура за българската част на проект Междусистемна газова връзка Гърция-

България”, като предлагаме следната обща цена за изпълнение на услугата: 

 

 

........................................... (...........................................................) лева без ДДС  

                                                                                         (словом), в това число 

 

 Аванс - ..................................                  (Забележка: не повече от 10% от обшата цена); 

 

 Сума за заплащане на Изпълнителя след изпълнение на изискванията по точка 1.1. от 

„Пълно описание на предмета на поръчката” (Приложение №1).........................................; 

(Забележка: не повече от 30% от обшата цена); 

 

 Сума за заплащане на Изпълнителя след изпълнение на изискванията по точка 1.2. от 

„Пълно описание на предмета на поръчката” (Приложение №1) 

.............................................. , формирана както следва: 

 

(i) за изпълнение на услугите по точка 1.2 (i) - ......... (.........................) лева, без ДДС в 

т.ч. оценки за частните земеделски земи за област Кърджали (бр имоти ... * 

единична цена ... = ...лева без ДДС), за област Хасково (бр имоти ... * единична 

цена ... = ...лева без ДДС) и за област Стара Загора (бр имоти ... * единична цена ... 

= ...лева без ДДС); 

 

(ii) за изпълнение на услугите по точка 1.2 (ii) - ......... (.........................) лева, без ДДС в 

т.ч. оценки за общински земи за област Кърджали (бр имоти ... * единична цена ... = 

...лева без ДДС), за област Хасково (бр имоти ... * единична цена ... = ...лева без 

ДДС) и за област Стара Загора (бр имоти ... * единична цена ... = ...лева без ДДС); 

 

(iii) за изпълнение на услугите по член 1.2 (iii) - ......... (.........................) лева, без ДДС в 

т.ч. оценки за земи от държавен поземлен фонд за област Кърджали (бр имоти ... * 

единична цена ... = ...лева без ДДС), за област Хасково (бр имоти ... * единична 

цена ... = ...лева без ДДС) и за област Стара Загора (бр имоти ... * единична цена ... 

= ...лева без ДДС);  
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(iv) за изпълнение на услугите по член 1.2 (iv) - ......... (.........................) лева, без ДДС в 

т.ч. оценки за поземлени имоти горски територии за област Кърджали (бр имоти ... 

* единична цена ... = ...лева без ДДС), за област Хасково (бр имоти ... * единична 

цена ... = ...лева без ДДС) и за област Стара Загора (бр имоти ... * единична цена ... 

= ...лева без ДДС). 

 

Авансовото плащане ще бъде приспаднато от последното (трето) плащане към 

Изпълнителя. 

  

До подписване на договор тази оферта заедно с покана за сключване на договор ще формират 

обвързващо споразумение между двете страни. 

 

Предложената от нас цена е крайна и не подлежи на промяна освен в случаите, изрично 

изброени в Договора, и включва всички разходи, които ще бъдат направени от участника за 

извършване на услугите, посочени в Договора и в „Пълно описание на предмета на поръчката” 

(Приложение №1) от конкурсната документация. 

 

Правно обвързващ подпис: 

Дата: 

Име и фамилия: 

Подпис на лицето: 

Длъжност: 

Наименование на кандидата: 


