
 
Образец  №3 

 
ДО: 
ОБЩИНА ШАБЛА 
УЛ. “РАВНО ПОЛЕ” № 35 
 
 
 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
“Изграждане на битово-фекална канализация и реконструкция на уличен водопровод по 
ул. „Нефтяник” и изграждане на битово-фекална и дъждовна канализация по ул. „Равно 

поле”, гр.Шабла”  
 
 
От „ ХИДРОСТРОЙ „ АД 
(наименование на участника) 
със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, № 117, 
тел.: 052/733 333, факс: 052/737 777, e-mail: office@hydrostroy.com, ЕИК 103029862, 
Дата и място на регистрация по ДДС: 01.04.1994 в НАП ВАРНА, представлявано от инж. 
Николай Купенов Пашов, в качеството му на Изпълнителен директор. 
 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 

Във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
горепосоченият предмет, Ви представяме нашата ценова оферта, както следва: 
 

1. За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата 
процедура,  цена за първи етап на нашата оферта е 554 658,77 лева (петстотин 
петдесет и четири хиляди шестотин петдесет и осем лева и седемдесет и 
седем стотинки ) без ДДС и 665 590,52 лева (шестстотин шестдесет и пет 
хиляди петстотин и деветдесет лева и петдесет и две стотинки ) с ДДС. 

2. За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата 
процедура,  цена за втори етап на нашата оферта е 966 082,00 лева ( 
деветстотин шестдесет и шест хиляди и осемдесет и два лева и) без ДДС 
и  1 159 298,40 лева ( един милион сто петдесет и девет хиляди двеста 
деветдесет и осем лева и четирдесет стотинки ) с ДДС. 

3. За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата 
процедура,  общата цена на нашата оферта е 1 520 740,77 лева ( един милион 
петстотин и двадесет хиляди седемстотин и четирдесет лева и 
седемдесет и седем ст.) без ДДС и 1 824 888,92 лева (един милион осемстотин 
двадесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и осем лева и деветдесет и 
две стотинки ) с ДДС. 

 
При формиране на единичните цени за отделните видове работи сме използвали следните ценови 
показатели: 

1. средна часова ставка за труд за работник – [ 3,45 ] лева/час; 

2. допълнителни разходи върху разходите за труд: [ 95 ]%; 

3. допълнителни разходи върху разходите за механизация: [ 45 ]%;  

4. доставно - складови разходи върху разходите за материали: [ 8 ]%; 

5. печалба върху всички разходи за изпълнение на работата: [ 8 ]%; 



 

Цената за изпълнение на предмета на поръчката включва всички разходи по организацията 
и изпълнението на поръчката. 

 
 
 
 Неразделна част от настоящето ценово предложение са: 

1. Количествено-стойностни сметки, попълнена съгласно Приложение № 3a от 

документацията за участие 

2. Анализи за образуване на единичните цени, представят се по образец на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
 

Съгласни сме с описания в проекта на Договора начин на плащане.  
 

 
Дата:  25.08.2015г. 

Име и фамилия: инж. Николай Купенов Пашов  

 

Подпис и печат:  ………………………………….. 

  

Документът се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено от него 
лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа.  

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се подписва от 
представителя на  обединението съгласно споразумението за създаване на обединение. 

 

Забележка: 1. Оферти, надвишаващи посочените в Указанията за участие обща 
стойност,  ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка. 

2. В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом, или при 
несъответствие между действителния резултат при умножение на единичната цена и 
количеството и изписания от участника общ резултат, участникът се ОТСТРАНЯВА на 
основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

3. Всички посочени цени следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната 
запетая, без начислен данък добавена стойност (ДДС). 

 

 
 
 

 


