Образец № 12
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ

За „Доставка осъществена чш^>шкупка на автомобилни гуми , необходими за
служебните автомобили на у ^
Цонево за 2016 година“
Подписаният /т а Георги у

o ’ <ешев

/>

(собствено, бащино и фамилно име)

в качеството си на Управъ <ел
/управител/ изпълнителен директор /
на фирма „ПРИМ ЕКС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Каспичан, ул. Ропотамо“ 7
вписана в Търговския регистър с ЕИК: 127033207 - участник в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет „Доставка осъществена ч р ез покупка на автомобилни

гуми , необходими за служебните автомобили на ТП ДГС Цонево за 2016 година“
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Представяме Ви нашето ценово предложение за възлагане на обществена поръчка с
предмет „Доставка осъществена чрез покупка на автомобилни гуми , необходими
за служебните автомобили на ТП ДГС Цонево за 2016 година“, както следва:
1. Ценовото предложение е изготвено при спазване на всички изисквания и условия на
Възложителя. Цените включват всички разходи по доставката до ТП ДГС Цонево , с.Цонево,
обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54 (вкл.опаковане, транспортиране и др.)
2.
Предложените цени ще важат за целия период на изпълнение на договора. Запознат
съм, че цената не подлежи на промяна за целия срок на договора.
3. Нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка е следното:
№ по
ред

Марка

размер

мярка

летни

Ед.цена в
лева

Общо в лева
БЕЗ ДДС

БЕЗ ДДС
к5 х к.6
1

2

3

4

5

6

7

1.

Тойота Рав 4

225/65R17.102S

брой

4бр

113,00

452,00

Словом: (четиристотин петдесет и два лева)
Посочените единични цени на предложените от нас автомобилни гуми включват
всички разходи по доставката им франко посоченото от възложителя място, БЕЗ РАЗХОДИ
ПО демонтаж на стара гума, монтаж на нова гума, обработка на джанта, смяна на вентил,
баланс на гума.
Посочените ед.цени включват всички разходи по изпълнение на обществената поръчка
и не подлежат на промяна за периода на нейното действие.
З.Начин на плащане:

Плащанията по договора ще се извършва по банков път, по банкова сметка на
Изпълнителя в срок до 10 календарни дни въз основа на приемо-предавателен протокол за
извършената доставка, изготвен от Изпълнителя и оригинална фактура.
За извършените доставки, изпълнителят издава фактура, в която се вписват номер на
договор, вид , количество и стойност на извършените доставки на гуми по еденични продажни
цени в лева за един брой от съответния вид гуми, съгласно ценовото предложение и обща
стойност на съответната доставка .
Всяко едно от плащанията се извършва след надлежното му приемане по реда на проекто
договора към настоящата документация.

Гр. Шумен

Име и фамилия: Георги Пешев

