Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО:…………………………………………………………………………………………………
….
(наименование и адрес на възложителя)

От:…………………………………………………………………………………………………
…..
(наименование на участника)

със седалище и адрес: гр. ………………………….. ул. …………………………………., №
…..,
тел.: ………………….., факс: …………………., e-mail: ……………………………………,
ЕИК:
…………………………….,
представлявано
и
управлявано
от
……………………………………………………………,
на
длъжност
…………………………….
Дата
и
място
на
регистрация
по
ДДС:
……………………………………………………………..
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на
извършване на ремонт и трайно възстановяване на засегнатите сгради на Професионална
техническа гимназия „Никола Йонков .Вапцаров“ – Враца.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок строителните
дейности в пълно съответствие с гореописаното предложение.
Ние предлагаме да организираме и изпълним строителните дейности при следните
условия: /описва се подробно предложението за изпълнение на строителните дейности –
срокове за изпълнение, брой работници, налична техника/

Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис на лицето (и печат)

...........................................................................................

Приложение № 1
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДО:…………………………………………………………………………………………………
…..................
(наименование и адрес на възложителя)
От:……………………………………………………………………………………………………
...................
(наименование на участника)
със седалище и адрес: гр. …………………………...ул....................................................., №
……,
тел.: …………………., факс: …………………….., e-mail: …………………………………,
ЕИК:
……………………………….,
представлявано
и
управлявано
от
………………………., на длъжност……………………………..
Дата
и
място
на
регистрация
по
ДДС:
…………………………………………………………….................
Разплащателна сметка:
банков
код:…………………………………………………………………………………………............
......;
банкова
сметка:………………………………………………………………………………………...........
...;
банка:
………………………………………………………………………………………………...........
......;
град/клон/офис:
……………………………………………………………………………………................;
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с условията на строителството, заявяваме, че желаем да участваме в
обявената от Вас процедура, както следва:
Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на строителтвото е:
……………………. лв., (словом…………………………………………лв.) без ДДС или
………………………. лв. (словом ……………………лв.) с начислен ДДС
Гарантираме, че при така предложените от нас условия, в нашата цена на договора
за изпълнение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на
строителството в описания вид и обхват.
Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение и
включва всички разходи по изпълнение на обекта на услугата.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено услугата в пълно
съответствие с гореописаната оферта.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Количествено – стойностна сметка с приложени цени за всяка
една от дейностите.
Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис на лицето (и печат)

...........................................................................................

