Образец № 3

Наименование на Участника: КИМА КОНСУЛТ ЕООД
Седалище по регистрация: гр.Пловдив-4000, ул.Филип Македонски №50
BIC: R Z B B B G S F
I B AN: BG 38 RZBB 9155 1000 748000
Банка РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД
Булстат номер/ЕИК: 201 425 668
Точен адрес за кореспонденция: Р България, гр.Пловдив-4000, бул.Васил Априлов №20, етаж 4
Телефонен номер: +359 32 594 301
Факс номер: +359 32 517 394
Лице за контакти: Антония Ванчева Дерекювлиева
е mail: offlce@kima.bg

ДО
ПГАСГ „АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ"
ГР. ПЛОВДИВ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наименование на

„Извършване на обследване на сгради за установяване на

поръчката:

техническите характеристики, свързани с изискванията по

(V

чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти
съгласно чл.

176а от ЗУТ, по Национална

програма

„Модернизация на материалната база в училище", модул
„Подобряване на училищната среда" за обект ПГАСГ
"Арх.Камен Петков" гр. Пловдив

У В А Ж А Е М И Д А М И И ГОСПОДА,
Във връзка с участието ни за изпълнение на горепосочената обществена поръчка. Ви
Ш
П). Пловдив
§1
представяме нашето ценово предложение.

ш
/гЪ

ЦЕНА за изпълнение на обществена поръчка с предмет :

/

„Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики,
свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по
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Национална

програма

„Модернизация

на материалната

база в училище", мо

„Подобряване на училищната среда" за обект ПГАСГ "Арх.Камен Петков" гр. Пловди

ОБЩО В РАЗМЕР НА 8 999,00 /словом осем хиляди деветстотин деветдесет и девет/
без ДДС или 10 798,80лв. /словом десет хиляди седемстотин деветдесет и осем лева
осемдесет стотинки/ с ДДС, която включва:
Цена за екзекутивно заснемане - във всички необходими части 4 050,00 /словом чети№~
хиляди и петдесет/ лв. без ДДС или 4 860,00 /словом четири хиляди осемстотин
шестдесет/ лв. с ДДС.
Цена за извършване на конструктивно обследване 2 250,00 /словом две хиляди двеста
петдесет / лв. без ДДС или 2 700,00(словом две хиляди и седемстотин)лв. с ДДС.
Цена за съставяне и регистриране на технически паспорт 2 699,00 /словом две хиляд
четиристотин деветдесет и девет/ лв. без ДДС или 3 238,80лв. /словом три хиляди двест
тридесет и осем лева и осемдесет стотинки/ с ДДС.

Посочената обща стойност включва всички разходи по изпълнение на обекта в
поръчката.
Предложената стойност да не надвишава прогнозната стойност.
До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемаш
I

от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение
между двете страни.

Подпис:

Дата
Име и фамилия
Длъжност
Наименование на участника

02 / 12 / 2014г.
инж.Марин Младенов
Управител
КИМА КОНСУЛТ ЕООД
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