
Предлагани ценови параметри

„Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД, 

представлявано от Юлиан Тодоров Димов 

в качеството на Управител 

е БУЛСТАТ/ЕИК 131163929,

със седалище ул. Стара планина №31-33, ет.2, офис 5, ПК:1527, София, България и 
адрес и адрес на управление ул. Стара планина №31-33, ет,2, офис 5, ПК: 1527, София, 
България,

адрес за кореспонденция: ул. Стара планина №31-33, ет.2, офис 5, ПК:1527, София, 
България,

телефон за контакт +359 2 806 63 33, 

факс +359 2 806 63 55,

електронна поща offlce@avto-engineering.com 

банкови сметки: Обединена българска банка АД 

IB AN:

BIC /Swift:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

I. С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас 
обществена поръчка с предмет „Извършване на доставка на моторни превозни 
средства за петте пилотни центъра във всяка от общините: Шумен, Разград, 
Съединение, Левски и Созопол“.

1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, 
съобразно условията на документацията за участие, както следва:

1.1. ОБЩА ЦЕНА (съгласно пи 2.2 от настоящия образец) за изпълнение на 
настоящата обществена поръчка - (1 365 468.00 лв.- цифром лв. /един милион j 
триста шестдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и осем - словом/ без ДДС, 
съответно 1 638 561.60 лв,- цифром лв. /един милион шестстотин тридесет и осем 
хиляди петстотин шестдесет и един и шестдесет стотинки - словом/ с ДДС.

2. Посочената по т, 1 цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката и 
е формирана както следва:

2.1. Цена за 1 (един) бр. моторно превозно средство:
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№ Описание Количество Единична цена в 
лева без ДДС

Обща цена в лева 
без ДДС

1 Моторно превозно 
средство:
микробус, до 3.5 тона.

1 бр. МПС - 3,5 тона 85 520.00 лв. 85 520.00 лв.категория N1, Renault 
Master (посочва се 
марката и модела)

2 Г аранционна поддръжка, 
включваща:
- сервизно обслужване и 
поддръжка;

- поддръжка на лаковото 
покритие на автомобила;

- поддръжка срещу корозия 
на купето и оборудването 
на автомобила

1 бр. МПС 11 286.00 лв. 11 286.00 лв.

3 Оборудване на 
надстройката

3.1 Кошче за употребявани 
батерии 3 бр. 55.00 лв. 165.00 лв.

3.2 Контейнер за лаково- 
бояджийски материали за 
кодове отпадъци 20 01 27* 
и 20 01 13*

1 бр. 875.00 лв. 875.00 лв.

3.3 Контейнер за домакински 
препарати и химикали за 
кодове отпадъци 20 01 29*, 
21 01 14*, 20 01 15*, 20 01 
17*, 20 01 19*, 16 01 13*, 
16 01 14*

2 бр. 875.00 лв. 1 750.00 лв.

3.4 Кутия за фармацевтични 
продукти с изтекъл срок на 
годност за код отпадъци 
20 01 31*

3 бр. 55.00 лв. 165.00 лв.

3.5 Контейнер за 
живако съдъ ржащи 
отпадъци за код отпадъци 
20 01 21*

1 бр. 47.00 лв. 47.00 лв.

3.6 Контейнер за замърсени с 
опасни вещества кърпи и 
предпазни средства за код 
отпадъци 15 02 02*

1 бр.
583.00 лв. 583.00 лв. 
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3.7 Контейнер за замърсени 
дървесни отпадъци за код 
отпадъци 20 01 37* 2бр. 1 379.00 лв. 2 758.00 лв.

3.8 Контейнер за замърсени 
опаковки (картон, 
пластмаса, стъкло, метал) 
за код отпадъци 15 01 10* 1 бр.

1 807.00 лв. 1 807.00 лв.

3.9 Контейнер за негодни 
акумулатори с код 
отпадъци 20 01 33* 1 бр. 717.00 лв. 717.00 лв.

3.10 Контейнер за излязло от 
употреба електрическо и 
електронно оборудване за 
код отпадъци 20 01 35*, 20 
01 23*,2001 21*

2 бр. 1 379.00 лв. 2 758.00 лв.

3.11 Съд за съхранение на 
отработени масла за код 
отпадъци 20 01 26* 1 бр. 187.00 лв. 187.00 лв.

4 Преса за ламаринени кутии 1 бр. 132.00 лв. 132.00 лв.

5 Везна за измерване на 
отпадъците 1 бр. 3 909.00 лв. 3 909.00 лв.

6 Пожарогасител прахов 2 бр. 565.00 лв. 1 130.00 лв.

А. ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА 1 (един) бр. МПС
113 789.00 лв. ^

2.2. Цена за 12 (дванадесет) бр. моторни-превозни средства (ОБЩА ЦЕНА):

Предмет Количество Единична цена 
без ДДС 

(посочва се 
цената по т. 2.1, 

буква „А“)

Обща цена без 
ДДС

Обща цена с 
ДДС

Моторно превозно 
средство:
микробус, до 3.5 тона. 12 бр. МПС 113 789.00 лв. 1 365 468.00 лв.

V

1 638 561.60 лв.
категория N1. Renault 
Master (посочва се марката 
и модела)

3. Запознати сме с условието на процедурата и Закона за обществените поръчки, че 
участник, чиято обща цена е с 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на 
съответните предложения (цени) в останалите оферти, ще трябва писмено да докаже
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как е постигнал тази цена по смисъла на чл. 72 от ЗОП, с подробна писмена обосновка 
за начина на нейното образуване.

4. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно 
от датата на сключване на договора ние се задължаваме да представим: Гаранция за 
изпълнение по договора в размер на 5% от сумата но т. 1.1., без ДДС.

5. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 
документацията и техническата спецификация по процедурата.

6. Запознати сме, че ако участник включи елементи от ценовото си предложение 
извън Плика с „Предлагани ценови параметри“, ще бъде отстранен от участие в 
процедурата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни. /

Дата: 10/04/2018 г.

т Димов
(име и фамилия на представляващия/те участника ено лице)

31-33 5 и га  Р1агнпа 51г., 

1327 !ю6а, В и та н а
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