Обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
„Доставки на готова храна по предварителни заявки за учениците в ОУ „Свети свети Кирил и
Методий” – село Царев брод”
_______________________________________________________________________________
/пълно наименование на кандидата /

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От публична покана, съгл. чл. 101б от ЗОП, за събиране на оферти за определяне на изпълнител за
„Доставки на готова храна по предварителни заявки за учениците в ОУ„Свети свети Кирил и Методий” – село
Царев брод”,

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с обявената обществена поръчка чрез събиране на оферти с публична покана за избор на
изпълнител за доставка на Готова храна по предварителни заявки за учениците в ОУ„Свети свети Кирил и
Методий” – село Царев брод”, по обособени позиции:
Позиция 1: „Осигуряване на закуски за учениците от I-IV клас от ОУ„Свети свети Кирил и
Методий”;
Позиция 2: „Осигуряване на обяд за учениците от I-VIII клас, обучаващи се целодневно в ОУ„Свети
свети Кирил и Методий”
Ви представяме нашето ценово предложение, образувано както следва:

Изпълнението на обекта на поръчката ще извършим при следните цени:
Обща цена за Позиция 1: „Осигуряване на закуски за учениците от I-IV клас от ОУ
„Свети свети Кирил и Методий”; ………………….с ДДС;
Обща цена за Позиция 2: „Осигуряване на обяд за учениците от I-VIII клас,
обучаващи се целодневно в ОУ „Свети свети Кирил и Методий”………………….с ДДС;
Обща цена на доставката ……………………..Словом:______ _________
[посочва се цифром и словом стойността с ДДС]
* Участникът попълва суми за позицията/позициите, за които подава оферта.
 Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по
обществената поръчка.
 Всички посочени цени са в лева.
 Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката, при условия на
доставка.
 При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде (единичната/общата)
цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да
приведем (единичната/общата) цена в съответствие с (единичната/общата) цена на предложението.
ЗАБЕЛЕЖКА:

Този документ се попълва и задължително се поставя в отделен запечатан
непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“, поставен в плика с офертата.
Дата ______________ г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:

