
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

ДО: Министерство на отбраната, дирекция „Обществени поръчки в отбраната“, гр. 

София, 1080, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 5. 

ОТ: ............................................... (наименование на възможния изпълнител) със седалище 

и адрес на управление:................................................... регистриран по ф.д. № ................................ / 

................ г. по описа на .................... съд, ЕИК ........................................................... . 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

В качеството си на възможен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Техническа 

поддръжка на комуникационно оборудване““, с настоящото Ви представяме нашето Ценово 

предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на техническа спецификация 

ТС  А 91.3809.21 и настоящите условия, което ще бъде обвързващо за нас в срока на валидност на 

офертата ни, както следва:  

Общата стойност на услугата по „Техническа поддръжка на комуникационно оборудване“ 

за целия срок на договора е ……………………… (изписва се с думи) лева без ДДС, 

представляваща ……………………………. (изписва се с думи) лева с ДДС, и е получена като сума 

от единичната цена на услугата на тримесечна база в рамер на …………………(изписва се с думи) 

лева без ДДС, представляваща …………………… (изписва се с думи) лева с ДДС, съгласно 

приложената таблица: 
 

№ 

 

Дейност 

 

м. 

ед. 

 

К-

во 

 

Ед. цена без 

ДДС в лева 

Общо цена 

без ДДС в 

лева 

1 2 3 4 5 6 

 Техническа поддръжка на комуникационно оборудване за 

срок от 3 месеца, включваща:  

 Поддържане на точка за контакт и консултация – за целия 

срок на договора;  

 Първоначална проверка на работоспособността на 

Техниката – еднократно през първата година; 

 Периодично Техническо обслужване – един път в годината; 

 Ремонт на Техниката – по заявка и при необходимост; 

 Ъпгрейд (Upgrade) на елементи от хардуера поб - заявка и 

при необходимост; 

 Поддръжка на софтуера - по заявка и при необходимост; 
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    Общо без 

ДДСв лева: 

 

    20% ДДС:  

    Общо с ДДС в 

лева: 

 

Декларираме, че посочените цени са обвързващи за целия срок на изпълнение на Договора и 

не подлежат на промяна. Цените включват стойността на извършените услуги и доставки, 

стойността на резервните части, модули и устройства за подмяна при ремонт/ъпгрейд, както и 

всички транспортни и други съпътстващи разходи, свързани с изпълнение предмета на договора 

по техническа поддръжка на комуникационно оборудване на територията на местата за 

изпълнение на поръчката, включително тези в рамките на гаранционния срок на територията на 

Република България. 

 

Дата: _____________ г.  Подпис:____________________________  
(печат) 

                                   __________________________ 
        (име и фамилия)  

         

 _____________________________ 
(Длъжност на представляващия икономическия оператор) 


