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Приложение № 2 
 
 

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

 
 
 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 
 
 
 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО........., 
  
 
В изпълнение на сключено рамково споразумение СПОР- 48/04.11.2014 г. с предмет: 
„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и 
смазочни материали за автомобили” ,  
аз долуподписаният/-ната......................................................................................, в качеството си 
на .................................................., на .............................................................................................,    
(управител, представляващ)    (наименование на юридическото лице) 
 

Ви предлагам нашето ценово предложение, както следва: 

 
1. Изпълнението на доставката на автомобилно гориво, дизелово гориво, включително 

бензин А95Н и бензин А98Н ще извършим при .......... процента отстъпка от 
официално обявените цени на литър на горивата в търговските ни обекти 
(бензиностанции) към момента на зареждане на горивата. 

 
Предложенaтa отстъпка в проценти остава непроменена за целия срок на договора. 
 
Декларирам, че предложеният процент отстъпка е определен при пълно съответствие с 
условията от поканата за участие в процедура по чл. 93б ал.3 от ЗОП за сключване на договор, с 
включени всички разходи франко нашите бензиностанции. 
 
Задължавам се издаването, преиздаването и обслужването на картите за безналично плащане 
да бъде безплатно за Възложителя. 
 
Задължавам се да издаваме оригинална фактура в полза на Възложителя за изтеклия 
календарен месец до 3-то число (първия работен ден) на месеца, следващ отчетния. При 
фактурирането се начислява дължимият в момента ДДС. Фактурата ще бъде придружена с 
опис на заредените горива през отчетния период. 

Приемам плащането да се извършва с платежно нареждане по банков път, в лева, при 
условията на отложено плащане – в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на 
получаване на фактурата, придружена с правилно оформени описи на заредените количества.  
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Декларирам, че сме запознати и приемаме напълно условията на предложения от 
индивидуалния възложител проект на договор. 

 

Настоящата ценова оферта е валидна 90 (деветдесет) дни от крайния срок за получаване на 
офертите и ще остане обвързваща за нас при сключването на договор, като може да бъде 
приета по всяко време преди изтичане на този срок. 
 
 
 
 
 
 
Дата :................   Подпис и печат: ..................................... 
      
 
     Име и фамилия:................................................................. 
      (представляващ по регистрация или упълномощено лице)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


