
„ДИНЕЛ СН“ ЕООД

( наименование на участника )

ОБРА З Е Ц  №  1Б

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаната Петранка, а Бояджиева
(трите имена)

в качеството си на Управител на „ДИНЕЛ СН“ ЕООД, ЕИК (БУЛСТАТ) 130154845, със 
седалище и адрес на управление гр. София 1390, ул. Банска река №1, 
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30 по Обособена 
позиция № 11 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството 
на „Сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо 
Смирненски“, бл. 30” (по обособена позиция 3)”

(изписва се обособената позиция за която се подава оферта)

1. Съгласни сме да упражняваме инвеститорски контрол, като изпълняваме 
функциите си съобразно получено от страна на Изпълнителя възлагателно писмо за 
конкретно определена многофамилна жилищна сграда, попадаща в обхвата на съответната 
обособена позиция до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на 
съответната сграда. В случай, че Възложителят изпрати възлагателно писмо едновременно 
за всички сгради или за част от сградите, се ангажирам да изпълнявам функциите на 
инвеститорски контрол едновременно за всяка конкретна сграда.

2. Ще представим окончателен доклад за строежа за конкретния обект в срок от 10 
(десет) работни дни, след подписване на Констативен акт обр. 15.

3. Ангажираме се да осигурим ежедневно присъствието на експертите от 
инвеститорския екип.

4. За периода на минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 2003 г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на 
съответните видове строителни работи, се ангажираме при появата на дефекти, за наша 
сметка да участваме при констатирането им и да упражняваме инвеститорски контрол при 
отстраняването им.

5. Ще осъществяваме текущ контрол по спазване изискванията на:



• Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на 
строителните продукти за влаганите материали и изделия и съответствието им с проектните 
решения и ПСД;

• Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

• Нормативните актове по опазване на околната среда по време на строителството;

• ЗУТ и всички подзаконови нормативни документи по изпълнение на 
строителството.

6. Във връзка с изпълнение на ангажиментите си, ще:

осъществяваме организационни връзки и взаимоотношения с представители 
на: Възложителят, представителят на СС, изпълнителят на СМР, авторски надзор и 
строителния надзор;

подписваме констативни протоколи за действително извършени СМР, с 
които се документират количеството, обема и стойността на изпълнените видове СМР-та 
на обекта по договорените цени, съгласно сключените договори за строителство на 
обектите; Протокол обр. 19 се подписва само при изрично подписан акт обр.12;

информираме ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на строителството и изпълнението 
на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и 
необходимостта от съответните разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез 
изготвянето на доклади;

като представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да изисквам и ползвам всички 
необходими документи и книжа за проверка на качеството на използваните строителни 
материали, да следя и контролирам правилността на технологичната строителна операция 
и на качеството на изпълнените строително-монтажни работи. При констатиране на 
допуснати грешки, нарушения и явни дефекти от фирмата - изпълнител на СМР, да 
уведомявам ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид под формата на доклад;

да уведомявам ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за всички установени промени в 
договорените количества и нововъзникнали СМР, които не са предмет на договорените 
количества, подписани от фирмата изпълнител на обекта;

да следя за стриктното спазване на сроковете, заложени в утвърдения график 
за изпълнение на СМР;

да представям на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по един междинен доклад за всеки от 
обектите за изпълнените дейности и евентуални проблеми и начина за решаването им 
/Междинният доклад се съставя след доказване, от изпълнителя на СМР по одобрената 
подробна КСС, на реално извършени видове работи, в обем не по-малък от 50% от



предвидените в проекта по съответния подобект/. В междинните доклади ще представям 
точна рекапитулация за изпълнените и оставащи видове СМР;

да изготвям и представям на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след приключване на 
строителството на всеки един от обектите, окончателен доклад за упражнения 
инвеститорски контрол;

да предам на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и документи, които са 
придобити, съставени или изготвени за всеки един от обектите;

да изпълнявам мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от 
проверките на място;

да участвам в месечни срещи /една в месеца/ с представителите на 
Сдруженията, изпълнителите на СМР, строителен надзор и Общината;

да упражнявам контрол по изпълнение задълженията на строителя във връзка 
със Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на строителните отпадъци 
и за влагане на рециклирани строителни материали /ДВ бр. 98 от 08.12.2017 г./.

Дата: 22.01.2019 г. Подпис и печат: кг;
(Петранка Е



О Б Р А З Е Ц  №  2

ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Д Е К Л А Р А Ц И Я

длъжността) на „ДИНЕЛ СН“ ЕООД (посочете фирмата на участника) - участник в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, 
район „Слатина”, във връзка е „Националната програма за енергийна ефективност“ 
по Обособена позиция № 11 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 
строителството на „Сграда е административен адрес: гр. София, район „Слатина”, 
ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30” (по обособена позиция 3)”

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.

Долуподписаната Петранка t Бояджиева, в качеството ми на Управител (посочете

(изписва се обособената позиция)

Д Е К Л А Р И Р А М :

22.01.2019 г.
(дата на подписване)



О Б Р А З Е Ц  №  3

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за срок на валидност на офертата

Долуподписаната Петранка 1 Бояджиева, в качеството ми на Управител (посочете
длъжността) на „ДИНЕЛ СН“ ЕООД (посочете фирмата на участника) - участник в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, 
район „Слатина”, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност“ 
по Обособена позиция № 11 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 
строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, 
ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30” (по обособена позиция 3)”

(изписва се обособената позиция)

ДЕКЛАРИРАМ, че

Срокът на валидност на офертата е 6 /шест/ месеца включително, считано от датата 
определена за краен срок за получаване на оферти.

Дата: 22.01.2019 г.



О Б Р А ЗЕ Ц  №  4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаната Петранка Бояджиева, в качеството ми на Управител (посочете
длъжността) на „ДИНЕЛ СН“ ЕООД (посочете фирмата на участника) - участник в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, 
район „Слатина”, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност“ 
по Обособена позиция № 11 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 
строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, 
ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30” (по обособена позиция 3)”

(изписва се обособената позиция)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 22.01.2019 г. Декларатор(

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със 
закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд от 
следните институции:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон наНАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg 

Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите
Информационен център на МОСВ:
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.
1000 София, ул. "У. Гладстон"№ 67 
Телефон: 02/ 940 6331
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg 
София 1051, ул. Триадица №2 
Телефон: 02/ 8119 443

http://www.nap.bg
http://www3.moew.government.bg/
http://www.mlsp.government.bg


О Б Р А ЗЕ Ц  №  5

ДЕКЛАРАЦИЯ
съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС

282 от 19.10.2015 на МРРБ.

Долуподписаната Петранка Бояджиева, ЕГН , лична карта №
, изд. н а ________0 г. от МВР - София, в качеството ми на Управител на „ДИНЕЛ

СН“ ЕООД с ЕИК 130154845, адрес: гр. София 1390, ул. Банска река №1 -  участник в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, 
район „Слатина”, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност 
на многофамилни жилищни сгради“ по обособени позиции: Обособена позиция № 11 
- Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 
административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 
30” (по обособена позиция 3)”

(изписва се обособената позиция)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

В случай, че бъда определен за изпълнител, в качеството си на представляващ 
горепосоченият участник съм в състояние да осигуря предложения материален и човешки 
ресурс за изпълнение на поръчката, като в съответния момент няма да бъда ангажиран в 
други дейности на възложителя.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни.

Дата: 22.01.2019 г. Декларатор:



О Б Р А З Е Ц  №  7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаната Петранка Бояджиева,
ЕГН ; , адрес: г р .1 ,
в качеството си на Управител на „ДИНЕЛ СН“ ЕООД, ЕИК 130154845, 
с адрес: гр. София 1390, ул. Банска река №1

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

във връзка с участието в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район „Слатина”, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. по Обособена позиция № 11 - Инвеститорски контрол по време 
на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София, 
район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30” (по обособена позиция 3)” 
(изписва се обособената позиция) предоставям следният списък на всички задължени 
лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОИ:

лицата, които представляват участника или 
кандидата са:

Петранкг Бояджиева

лицата, които са членове на управителни и 
надзорни органи на участника или 
кандидата са:

Петранкг Бояджиева

други лица със статут, който им позволява 
да влияят пряко върху дейността на 
предприятието по начин, еквивалентен на 
този, валиден за представляващите го лица, 
членовете на управителните или 
надзорните органи са:

няма

Дата: 22.01.2019 г. 

гр. София

Декларатор



ОБРАЗЕЦ № 7A

по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях

лица и техните действителни собственици

Подписаният: Петранка Бояджиева
(три имена)
в качеството си на Управител
(длъжност)
на „ДИНЕЛ СН“ ЕООД
(наименование на участника)
с ЕИК: 130154845, във връзка с участието ни в обществена поръчка с предмет: 
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район „Слатина”, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. по Обособена позиция № 11 - Инвеститорски контрол по време 
на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София, 
район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30” (по обособена позиция 3)” 
(изписва се обособената позиция)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д Е К Л А Р И Р А М :

Представляваният от мен участник:

1. Е/Нее дружество (вярното се подчертава), регистрирано в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

2. Е/He е свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в юрисдикции 
с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, 
в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим

3. Съм/He съм свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско 
дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим.

4. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т .______ от Закона
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици.



Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим.

5. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, 
ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 
седемдневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Дата: 22.01.2019 г.

ДЕКЛАРА ТОР:

ПОЯСНЕНИЕ:

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подава от лицата, които представляват 
участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да 
упражняват контрол при вземане на решения от тези органи.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, 
включено в обединението, при спазване на изречение първо от поясненията.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в 
превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, 
при спазване на изречение първо от поясненията.

„ Свързани лица ", са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон:

Забраната по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици не се прилага, когато:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция 
с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия 
в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за 
Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на 
Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския 
съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чичто ценни книжа са допуснати 
за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни 
международни стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на 
съответния специален закон;
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СО район Искър
тел.: (02)979-13-10, 979-07-37 
№ Към РИС16-ТД26-в08-[б]/ 21.12.2018

София, бул. "Кръстю Пастухов"№18, п.к.1592, тел.: 02/979 13 10; 979 07 11, info@raioniskar.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Столична общ ина-район „Искър“, издава настоящото удостоверение на фирма 
„Динел СН“ ЕООД със седалище и адрес на управление 1390 София, ул. „Банска река“ № 1 
и управител Петранка Бояджиева, в уверение на това, че дружеството изпълни
Договор за Инвеститорски контрол с per. №РИС17-ДГ 55-2 от 23.02.2017 г., с предмет: 
Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството, който се изпълнява 
във връзка с „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради“, на територията на Столична община, район „Искър“ по обособена позиция: №8 - 
Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 2ч., бл. 202“.

Дейностите по изпълнение на договора включват:
• Осъществяване на контрол по време на проектирането за 

установяване съответствие между количествата в количествено- 
стойностната сметка и на предвидените количества в останалите 
части на инвестиционния проект строително-монтажни работи, 
както и с изискванията на Техническия паспорт и действащата 
нормативна уредба;

• Осъществяване контрол на извършваните строително монтажни 
работи като количество и качество с подписване на констативни 
протоколи за обема и стойността на изпълненото строителство;

• Изготвяне и представяне на доклади /междинен и окончателен/ за 
хода на строителството и извършените строителни дейности.

Описаните дейности по договора бяха изпълнени качествено и в срок. Извършването 
на СМР започна на 11.09.2017 г. с подписване на Протокол /обр. 2/ за откриване на 
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. 
Удостоверението за въвеждане в експлоатация бе издадено от СО е с № 491 от 29.06.2018 г.

Жилищната сграда е с 16 надземни етажи и 1 полуподземен. Застроената площ на 
сградата е 844,87 кв.м., а РЗП-11778 кв.м.

Инвеститорският контрол фирма „Динел СН“ ЕООД извърши с екип от експерти в 
състав: инж. Христо Бояджиев, арх. Весела Георгиева и инж. Христо Попиванов.

„Динел СН“ ЕООД изпълни задълженията си професионално, отговорно и при 
спазване на нормативните изисквания и договорените срокове.

С настоящото удостоверяваме, че поръчката за инвеститорски контрол по време 
на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 
Дружба 2ч., бл. 202“ е изпълнена каче^тв&шу^с^дгЛасно нормативните изисквания и
препоръчваме фирма „Динел СН“ ЕООД- като надежден и коректен партньор.
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
Дирекция за национален строителен контрол

№ РК-0606/25.04.2016г.
Настоящото се издава на основание чл. 166, ал. 2 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/, чл.7, ал. 1, члЛ 1, ал. 1, вр. чл.8 от Наредба 

№ РД-02-20-25 от 3 декември 20i2r. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за 

оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор на

ДИНЕЛ СН ЕООД, ЕИК 130154845,

със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. Люлин, бл.351, вх. А, ет. 9, ап. 41,

с управител: Петранка Бояджиева,

за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ 

оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

Срок на валидност на удостоверението до: 25.04.2021г.

Неразделна част от удостоверението е заверен списък на екипа от правоспособните физически лица от различните с тности,

от Наредба № РД-02-20-25/2012гчрез които се утайжтав&щейността. съгласно чл.13. ал.1, т.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
1606 гр. София
бул. Хрисю Вотен XV 47
гол. 02/915912! факс 02/9521991

ИНЖ.МИЛКА ГЕЧЕ

Началник ДИСК



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

На основание чл. 13, ал. 1, т.5 от

Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г.

за условията и реда за издаване на удостоверение

за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на

съответствието на инвестиционните проекти и/или

упражняване на строителен надзор

С П И С Ъ К

на екипа от правоспособните физически лица към 04.04.2018г. от различните 

специалности, назначени по трудов или граждански договор 

в ДИНЕЛ СН ЕООД, гр.София, кв.Филиповци, ул.Банска река №1, 

неразделна част от удостоверение № РК-0606/25.04.2016г. и Заповед №РД-27- 

56/04.04.2018г. на началник ДИСК за упражняване 

дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти 

и/или упражняване на строителен надзор

№
по
ред

Име, презиме, фамилия

1 2

]. Весела а Георгиева

2. Теодор; а Кръстева

3. Виолет; Ковачева

4. Христе ров Бояджиев

5. Митко Михайлов

6. Петранке i Бояджиева

7. Христо Попиванов _____1

ВЯРНО с



ДИНЕЛ СН ЕООД
/продължение на списъка, заверен към 04.04.2018г./

2

8. Валентин Десев

9. Боян ? Сапунов

10. Борис ов Николов

11. Асен С Георгиев

12. Петър 1 1ев Стоянов

13. Ангел 1 1 Сапунов

14. Стефка 1 Кръстева

15. Лазарин Ранчев

16. Стоян 1 Колев

17. Камен Златарев

18. Пламен ев Иванов

19. Любов 1 1 Йорданова

20. Георги ! ; Гечев

На ДИНЕЛ СН ЕООД, гр.София, кв.Филиповци, ул.Банска река №1 

на 25.04.2016г. е издадено удостоверение за упражняване дейностите 

оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор

гр. София -  1606, бул. Христо Ботев №47 
тел. 029159137, факс 029521991 

www.dnsk.ba

http://www.dnsk.ba


„ДИНЕЛ СН“ ЕООД

( наименование на участника )

ОБРАЗЕЦ 6Б
I

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Ii

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сгррда с 
административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30“ по Обособена 
позиция № 11 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството 
на „Сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо 
Смирненски“, бл. 30” (по обособена позиция 3)” !

i
(изписва се обособената позиция за която се подава оферта) i

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

Обща стойност на поръчката, без ДДС:

(словом) лв.:

1 750,00 лв.

хиляда седемстотин и петдесет лева

Обща стойност на поръчката с ДДС:

(словом) лв.:

2 100,00 лв.

две хиляди и сто лева

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.

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

Дата: 22.01.2019 г. Подпис и печат: .( .

(Петранка Боя


