
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП 

 

Наименование на участника:  

ЕДА ООД, ЕИК 817077105 
 

Наименование на поръчката: „Поддръжка на Софтуерни системи“ 

По обособена позиция № V „Поддръжка на софтуерна система Колибри ERP”  

 

Уважаеми Дами и Господа, 

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществената 

поръчка: 
Обща сума за изпълнение на целия предмет на поръчката, по горепосочената обособена 

позиция е: 129 600 (сто двадесет и девет хиляди и шестстотин) лева без ДДС, а с ДДС е 

155 520  (сто петдесет и пет хиляди петстотин и двадесет) лева. 
 
Не се допуска офериране на стойности за изпълнение дейностите от обхвата на поръчката, по-високи 

от посочените за съответна обособена позиция в р. I, т. 1 от Документацията за участие. 

 

Декларираме, че приемаме посочения в проекта на договор начин на заплащане на цената 

за извършване на услугата, предмет на настоящата поръчка, по обособена позиция V, като 

всяко плащане за отчетен ежемесечен период се равнява на сума, представляваща 1/24 част 

от горепосочената обща сума за изпълнение на целия предмет на поръчката на договора, а 

именно: 5 400 (пет хиляди и четиристотин) лева без ДДС, а с ДДС е 6 480 (шест хиляди 

четиристотин и осемдесет) лева. 
 

Декларираме, че в случай че участникът когото представляваме, бъде определен за 

изпълнител, няма да претендира допълнително заплащане на суми при и по повод 

изпълнението на договора, освен тук посочените, в т.ч. и поради неправилно разбиране на 

заданието на поръчката. 

 

 Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата. 

 Всички посочени цени са в лева /или евро само за чуждестранните 

участници/. 

 В цените на услугите, които се оферират от чуждестранни участници, следва 

да се включи дължимият данък при източника в размер, съгласно 

„Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане“, сключена между 

Р. България и страната, в която участникът е регистриран и данъчно 

задължен. В цените следва да се посочи изрично определения от участника 

размер на данъка при източника за всеки вид услуга, който той е предвидил. 

Независимо от това дали е посочен или не, при всяко международно 

разплащане на услуги, възложителят ще удържа от дължимата цена 

приложимия за конкретния случай размер на данъка при източника. В 

случаите, когато няма сключена Спогодба между страните на субектите или 

същата не може да бъде приложена по вина на участника, от всяко дължимо 



плащане ще се удържа данък при източника в размер на 10 % от стойността 

на услугите. 

 В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом се приема 

за вярна посочената словом, а в случай на несъответствие между единични цени 

и обща цена, то за вярна се приема единичната цена и общата се коригира 

съответно. 

 Цената на нашата оферта е окончателна и не подлежи на увеличение, като: 

Посочената цена включва всички разходи на Изпълнителя по предоставяне 

на услугите, предмет на настоящата поръчка. 

 

Делът от обекта на поръчката, който ще бъде изпълнен от подизпълнители, както и неговата 

стойност са, както следва:................. 

попълва се само когато ще бъдат използвани подизпълнители. Същите следва да бъдат 

декларирани и в офертата 

 

 
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо 

лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД): 

Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма ЕДА ООД. 

Представляващ/и Иван Халачев  (име и фамилия) 

 

Подпис/и: заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД 

 

Дата 17.05.2017 г. 

 

*Предложението се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице, едноличен 

търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите 

(ЗЗД). 

 

Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия) 

Подпис ……………………………….. 

Дата ……………………… 

 

Когато участникът няма определена правна форма: 

Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в 

обединението - име и фамилия) 

Подпис/и …………………………………. 

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко едно 

юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, както 

и посочване на наименованието и правноорганизационната им форма) 

 

Подпис/и ……………………………….. 

Дата ……………………… 

 

*Предложението се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко едно 

юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, които 

участват в обединението. 

 

Упълномощено лице: 



Подпис ………………………………..  Дата  

 
 


