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Образецл 3
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Участник: „АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. София, П.К. 1618, ул. „Околовръстен път” Мо 9,
ЕИК/БУЛСТАТ 131163929, представляван от Юлиан Тодоров Димов в качеството
си на
Управител.
Относно: процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Модернизиране на

градския транспорт в община Враца, фаза П - покупка на тролейбуси за обслужване на
транспортната схема на гр. Враца: Доставка на 9 броя тролейбуси с дължина 12 (+/-1)
метра“

:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта
за участие в обявената от Вас
обществена поръчка с предмет: „Модернизиране на градския
транспорт в община Враца, фаза П

- покупка на тролейбуси за обслужване на транспортната схема на гр. Враца: Доставка на 9 броя

тролейбуси с дължина 12 (+/-1) метра“.

Предлаг аме да изпълним предмета на обществената поръчка съобразно
условията на
документацията за участие, и при следните ценови условия:

Цена за доставката на един брой тролейбус: 1 009 700 лв. ( един милион девет
хиляди
и седемстотин лева и 00 ст. словом) без ДДС или 1211 640 лв. (един милион
двеста и
единадесет хиляди шестстотин и четиридесет лева и 00 ст. словом) се ДДС;
Обща цена за доставка на 9 броя тролейбуси: 9 087 300,00 лв. (девет милиона
осемдесет и седем хиляди и триста лева и 00 ст. словом) без ДДС или 10 904 760,00 лв. (десет
„милиона деветстотин и четири хиляди седемстотин и шестдесет лева и 00 ст. словом) с ДДС.

.

Посочените цени са крайни и включват всички разходи и
възнаграждения на Изпълнителя
за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като но не само: разходите за доставка на
тролейбусите, за транспортиране на тролейбусите до мястото за доставка, за заплащане на
продуктова такса (екотакса), всички разходи за извършване на гаранционна поддръжка в срока
на гаранцията (за труд, резервни части и консумативи), както и разходите за отстраняване от
Изпълнителя на всички технически неизправности и
повреди, възникнали не по вина на
Възложителяи покрити от гтаранционните условия и гаранционната отговор
ост на Изпълните.
както и разходи свързани с обучението на персонала на възложителя.

Дата: 20.01.2020 г.
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