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Раздел V от Документация за участие в обществена поръчка с наименование „Доставка на 

автомобили за нуждите на ДП „Български спортен тотализатор“, по обособени позиции   – 

Образци на документи, с изкл. на ЕЕДОП 

 

 

Образец № 6 
Документът задължително се поставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, поставен в опаковката. 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ * 

съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП 

 

Наименование на участника: „МОТО-ПФОЕ“ ЕООД 

Посочва се: 

➢ фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма.  

➢ когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, 

се посочват наименованията на всички участници в него, както и правно 

организационната форма в случай, че има такава 

 

 

Наименование на поръчката: „ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА 

ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ 

По обособена позиция № I. „ДОСТАВКА НА ФАБРИЧНО НОВИ АВТОМОБИЛИ 

КАТО ПЕЧАЛБИ В РЕДОВНИ ТИРАЖИ НА ИГРИТЕ НА ДП „БЪЛГАРСКИ 

СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 

 

Уважаеми Дами и Господа, 

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на настоящата 

обществена поръчка, по обособена позиция № I. „ДОСТАВКА НА ФАБРИЧНО НОВИ 

АВТОМОБИЛИ КАТО ПЕЧАЛБИ В РЕДОВНИ ТИРАЖИ НА ИГРИТЕ НА ДП 

„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, като общата цена за доставка на всички 90 

/деветдесет/ броя фабрично нови автомобила е: 

2499000,00 лв /словом: два милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди/ лева без 

ДДС, а с ДДС 2998800,00 лв /словом: два милиона деветстотин деветдесет и осем хиляди 

и осемстотин/ лева с ДДС 

 

Разбивка на предлаганата цена:  

1. Единична цена на автомобил по вид 1 – 

27500,00 лв /словом: двадесет и седем хиляди и петстотин/ лева без ДДС, а с ДДС 

33000,00 лв /словом: тридесет и три хиляди/ лева с ДДС 

Обща цена за доставка на 50 /петдесет/ броя автомобила по вид 1 – 

1375000,00 лв /словом: един милион триста седемдесет и пет хиляди/ лева без ДДС, а с 

ДДС 1650000,00 лв /един милион шестотин и петдесет хиляди/ лева с ДДС 

 

2. Единична цена на автомобил по вид 2 – 

28100,00 лв /словом: двадесет и осем хиляди и сто/ лева без ДДС, а с ДДС 33720,00 лв 

/тридесет и три хиляди седемстотин и двадесет/ лева с ДДС 

Обща цена за доставка на 40 /четиридесет/ броя автомобила по вид 2 – 

1124000,00 лв /словом: един милион сто двадесет и четири хиляди/ лева без ДДС, а с 

ДДС 1348800,00 лв /словом: един милион триста четиридесет и осем хиляди и 

осемстотин/ лева с ДДС 
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Посочените тук цени включват абсолютно всички разходи /данъци, мита, такси, възнаграждения, 

разходи за доставка до мястото на изпълнение и други необходими/ на потенциалния изпълнител за 

извършване доставката на автомобилите за изпълнение предмета на поръчката по обособената 

позиция, с изключение на ДДС. Данъци и такси, нормативноопределени за и при осъществяване на 

прехвърлителната сделка не са предмет на настоящата процедура. 

Всички посочени цени са в ........ (лева) без ДДС. 

 
Забележка:  

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

изписаната словом. При различие между единични и общи цени, то ще се приема за вярна 

единичната цена и общата ще бъде коригирана съответно. Корекции се извършват от участника, 

след писмено искане от комисията, назначена за разглеждане и оценка. 

Оферти, в които е оставено празно място в полето за цена, ще се считат за отказ от изпълнение 

на работата и ще бъдат отстранявани. 

Оферти, в които общата цена надвишава максимално допустимата такава за тази обособена 

позиция /посочена в техническата спецификация от Документацията/, ще бъдат отстранявани 

като несъответстващи с изискванията на Възложителя и няма да бъдат оценявани съобразно 

заложената методика.  

 

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

неговата стойност са, както следва: не се прилага 

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

декларирани и в офертата 

 

Друго:…. 

 
Наименование на участник и посочване на правно организационна форма „МОТО-ПФОЕ“ ЕООД 

Упълномощено лице Людмила Савева (име и фамилия) 

Подпис: заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД 

Дата 19.12.2019 г. 

 


