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Образец на ценова оферта за участие в процедура  за определяне на изпълнител 

По т.I (6) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г. 

 
ДО  

„Телекабел“ АД 

адрес: гр. Пазарджик, 

ул. „Сан Стефано“ № 17 

 
Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А 

 

ОТ:____________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 
за участие в процедура Открит избор за определяне на изпълнител 

 

с предмет: „Доставка на телекомуникационно оборудване по технологията PON” 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с обявената процедура за определяне на изпълнител с горепосочения 

предмет, Ви представяме нашата ценова оферта, както следва: 

 

Офертата съдържа _____________ варианта за изпълнение на предмета на 

процедурата, съгласно изискванията на документацията за участие, а именно – н/п: 
 (попълва се ако в документацията е позволена вариантност на офертите) 

 
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 

 

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени: 

 

№: Описание на доставките/услугите/ 

дейностите/ строителството  

К-во /бр./к-т Единична 

цена в лева 
(с изключение 

на процедурите 

с предмет 

услуги) 

Обща цена в лева 

без ДДС (не се 

попълва при извършване 

на периодични доставки) 

1 Оборудване за Главна станция 

на мрежа за пренос на данни по 

технологията PON 

1 комплект   

2 Oборудване за звено „Приемна 

част“ по технологията PON, към 

мрежа за пренос на данни FTTB 

за 1500 сгради 

1 комплект   

3 Oборудване за звено „Приемна 

част“ по технологията PON, към 

1 комплект   



 
 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 

 
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейски фонд за регионално развитие по проект BG161PO003-2.1.13 – 0393 – С0001 „Нова технологична 

модернизация за “Телекабел” АД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Телекабел“ 

АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

ЕС и ДО. 

2 

2 

мрежа за пренос на данни 

FTTH/O  за 500 клиенти 

     
 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 

процедура, общата цена
1
 на нашата оферта възлиза на: 

 

Цифром:__________________ Словом:__________________________________ 
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС) 

 

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена 

на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство). 

 

Декларираме, че настоящата оферта е валидна 90 дни (от крайния срок за получаване на 

оферти) 

 (посочва се срока, определен от бенефициента в пояснителния документ или в поканата за 

участие). 

 

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:  
 

Стойностите по договора се плащат в лева по банков път авансово в размер 50 (петдесет) % от 

стойността на договора и окончателно в размер на 50 (петдесет) %, след подписване на финален 

приемо-предавателен протокол и съгласно клаузите на приложения към документацията договор. 

 
III. ДРУГИ 

Там където се налага, са приложени допълнителни листа към образеца на ценовата оферта, с 

оглед детайлно описание на позициите по офертата, а именно: 
__________________________________________________________________________________ 

 

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 

единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем 

задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната  цена на офертата. 

 

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи 

сумата, написана с думи. 
 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 
(име и фамилия) 

___________________________________________ 
(длъжност на представляващия кандидата) 

 

                     

 
1
 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 


