ЦЕНОВА ОФЕРТА
за

" Зимно поддържане и снегопочистване на общинска и
републиканска пътна мрежа-община Вълчедръм"
/изписва се пълния обект на поръчка /

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с обявената от Кмета на община Вълчедръм процедура за възлагане
на малка обществена поръчка на основание глава дведесет и шеста от Закона за
обществени поръчки
за горепосочения обект, Ви представяме нашето ценово
предложение, както следва:

I. ЦЕНА НА ДЕЙНОСТИТЕ .ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
1.1.Към момента на подаване на офертата Ви представяме нашата
Количествено стойностна сметка и анализ на отделните видове дейности
1.2. От приложената КСС и анализи е видно, че нашето предложение е:
Дейности
1.2.1. Основни дейности
А. Снегопочистване
Б. Опесъчаване- механизирано
Б.1 Опесъчаване-ръчно
1.2.2. Допълнителни дейности
В. Доставка на инертни материали за опесъчаване
на опасни участъци
В.1 Изсичане на храсти и малки дървета с
диаметър до 10 см.,натоварване и транспорт
В.2. Машинно отстраняване на пръст и пясък от
банкети по пътищата до 1 м.
В.З. Извозване на материали
ОБЩО:

•
•
•
•
•
•

мярка

Цена
без
ДДС /лева/

км
км
км

20.20
80.00
90.00

м3

80.00

м*

45.00

м'

30.00

t/км

20.00
365.20

Предлаганата от нас цена е формирана при следните ценови показатели:
часова ставка 4.00 лв./час;
допълнителни разходи за труд.50 %;
допълнителни разходи за механизация 20 %;
доставно-складови разходи 1 %;
печалба върху всичките СМР 10 %;
материали, ориентирани по доставчици с цени и доставна схема;

•

коефициенти за специфични условия на работа:
1.3.Всички посочени цени са в български лева.

Тези ценови показатели ще са валидни при остойностяване /при необходимост/
на допълнителни или непредвидено възникнали разходи в рамките на договорената
стойност.

Посочените стойности включват всички разходи и отстъпки по изпълнение на
обекта на поръчката.
Предложените стойности са определени при пълно съответствие с условията от
документацията по поръчката.
Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок до
27.11.2017 г.
Правно обвързващ подпис:
Дата
Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице
Длъжност
Наименование на участника

У
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