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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И 
инвестиционни ФОндове 
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л ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

до 

ДИРЕКТОРА 

НА ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА 

ОБРАЗЕЦ№8 

ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ - БАН 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

"Доставка на комплексна апаратура за синтетични модификации на екстракти от 

природни съединения и техни аналози и последващо лиофилизиране", във връзка с 
изпълнението на проект № BG05M20P001-l.002-0012 за създаване на Център за компетентност 
„Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за 

иновативни биоактивни продукти" по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж" 2014-2020. 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

Във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

"Доставка на комплексна апаратура за синтетични модификации на екстракти от природни 

съединения и техни аналози и последващо лиофилизиране", Ви представяме, изготвено, 

съгласно изискванията в документацията, ценово предложение. 

Общата цена за доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, обучение и 

гаранционна поддръжка на комплексна апаратура за синтетични модификации на екстракти от 

природни съединения и техни аналози и последващо лиофилизиране е в размер на 304 800 лв. 

(Триста и четири хиляди и осемстотин лева) без вкл . ДДС / 365 760 лв. (Триста Шестдесет и Пет 

хиляди седемстотин и шестдесет лева) лв. с вкл . ДДС. 

Заявяваме, че предложената цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката, 

свързани с доставката до мястото на изпълнение: доставка, (включително опаковка, транспорт, 

застраховки, митни сборове, такси), монтаж, инсталация, тестване, въвеждане в експлоатация, 

техническа документация, ръководства за употреба, обучение за работа и гаранционно обслужване, 

поддръжка и сервиз на доставената апаратура през целия срок на гаранцията на 

апаратурата/оборудването. 

Ценовите предложения са за апаратите, които са описани с минимални и допълнителни 

технически характеристики в техническото ни предложение. 

Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията на документацията по 

процедурата. 

Крайната цена включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката. 

Предложението, направено в настоящата ценова оферта ще остане непроменено през целия 

срок на договора за изпълнение на обществената поръчка. 
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При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, сме съгласни да 

представим гаранция, обезпечаваща изпълнение на задълженията по договора в размер на 5% от 
стойността на договора без ДДС. 

Заличена информация на основание 

дата: 10.04.2019 г. ПОДПИС: _ чл .36а , ал . 3 от ЗОП 
"'""1·1~,._..... имеонов, уПравител 

*Евентушти грешки ulwiи неточности могат да доведат до отстраняването на участника 

от процедурата. 

**Несъответствието между посочените с цифри и изписаните с думи цени е основание за 

отстраняване на участника. 

***Ценово предложение, които превишава максимшто допустимия финансов ресурс се приема 

като неотговарящо на предварително обявените условия на Възложителя, което е основание за 

отстраняване на участника. 
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