
О БРА ЗЕЦ  №  6

Д & Д О О Д

( наименование на участника)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж .к.Дружба 1ч., бл. 167" обособена позиция №2

(изписва се обособената позиция)

След запознаване с документацията за участие в откритата процедура, предлагаме 
да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните финансови
условия:

I. Стойност за проектиране:

10 000.00 лева без ДДС
/  Десет хиляди лева /

12 000.00 лева с ДДС
/Дванадесет хиляди лева/

II. Стойност за изпълнение на СМР:

734 739,41 лева без ДДС
/Седемстотин тридесет и четири хиляди седемстотин тридесет и девет лева и 41

стотинки/

881 687,29лева с ДДС 
/Осемстотин осемдесет и една хиляди шестстотин осемдесет и седе лева и 29

стотинки /

Която включва:

№ Наименование Стойност в лева без 
ДДС

Стойност в лева с 
ДДС

1. Стойност на СМР 720 332,76 864 399,31

2. Непредвидени разходи в размер на 2 % 14 406,66 17 287,99

з Стойност за изпълнение на СМР с вкл. 2 % 
непредвидени разходи

734 739,41 881 687,29



III. Авторски надзор

1. Обща стойност за авторски надзор 5000,00 лв. без ДДС, 6000,00 лв. с ДДС

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови
ставки:

- част „Архитектура"8.50 лв./час без ДДС

- част "Конструкции" 8.50лв./час без ДДС

- част „Електро" 7.50 лв./час без ДДС

- част „В и К" 6.50 лв./час без ДДС

- част „ОВК“ 6.50 лв./час без ДДС

- част „Вертикална планировка" 6.50 лв./час без ДДС

- част „Енергийна ефективност" 6.50 лв./час без ДДС

- част „Пожарна безопасност" и „ПБЗ" 6.50 лв./час без ДДС

Участникът следва да съобрази, кои части отговарят за конкретния обект, съгласно
изискванията на възложителя в част проектиране

Забележки:

1. Общата стойност за изпълнение на поръчката не може да надвишава осигурения 
финансов ресурс за обособената позиция, за която се кандидатства.

2. Под непредвидени разходи се има в предвид следното: Непредвидени разходи за 
СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества СМР и/или 
добавяне на нови количества или видове СМР, които към момента на разработване и 
одобряване на работния инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат 
предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за 
въвеждане на обекта в експлоатация.

IV. Стойностни показатели за формиране на единични цени /елементи на
ценообразуване/:

1. Часова ставка 8.50 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 100 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10 %

Заявените стойностни показатели ще бъдат използвани 
цени на непредвидени видове СМР, съобразно приетия в
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V. Обща стойност за изпълнение на поръчката (сума от т.1 + т. II + т.Ш)

749 739,41 лева без ДДС
/Седемстотин четиридесет и девет хиляди седемстотин тридесет и девет лева и 41

стотинки /  лева

899 687,29 лева с ДДС
,/ Осемстотин деветдесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и седем лева и 29

VI. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като 
посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

VII. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на
договора за възлагане на обществена поръчка.

Приложение: Количествена сметка по окрупнени показатели

стотинки/

Дата: 07.11.2017 г.

Подпис и печат:

(инж.Йордан Йорданов-ynoa'E ООД )


