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БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Важно! За всяка обособена позиция се изготвя, отделно Ценово предложение, което 
се представя в отделен плик, в „Опаковката“ с офертата!

Образец № 5

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно 

обезвреждане и почистване на складове съдържащи У 03-  
пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други 

препарати за растителна защита (ПРЗ)

Обособена позиция 1: „Преопаковане, почистване на складове, транспорт и предаване 
за окончателно обезвреждане на У03-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и 
други ПРЗ, съдържащи се в складове на територията на РИОСВ -  Варна, Русе и Шумен.

Консорциум “Проект Пестициди 2019”, 

представлявано от Нели Николаева Младжова 

в качеството на Представител 

с БУЛСТАТ/ЕИК 177284272,

със седалище и адрес на управление Гр. София 1000, Бул. “Витоша”№28, ет.4, офис 8, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

1. Представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена 
поръчка.

1.1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим Дейности от 1 до 5 за настоящата 
обособена позиция, съобразно условията на документацията за участие, за ОБЩА 
ЦЕНА, в размер на:

1.1.1. За основните складове: 5 445 936,20 - цифром лв. / пет милиона четиристотин 
четиредесет и пет хиляди деветстотин тридесет и шест лева и двадесет стотинки - 
словом/ без ДДС, съответно 6 535 123,44 - цифром лв. / шест милиона петстотин 
тридесет и пет хиляди сто двадесет и три лева и четиредесет и четири стотинки - словом/ 
с ДДС.

1.1.2. За резервните складове: 400 718,83 - цифром лв. / четиристотин хиляди 
седемстотин и осемнадесет лева и осемдесет и три стотинки - словом/ без ДДС, 
съответно 480 862,60 - цифром лв. / четиристотин и осемдесет хиляди осемстотин 
шестдесет и два лева и шестдесет стотинки - словом/ с ДДС.

ВЯРНОС ОРИГИНАЛА
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1.1.3. ОБЩО (1.1.1 + 1.1.2.): 5 846 655,03 - цифром лв. / пет милиона осемстотин 
четиредесет и шест хиляди шестстотин петдесет и пет лева и три стотинки - словом/ без 
ДДС, съответно 7 015 986,04 - цифром лв. / седем милиона петнадесет хиляди 
деветстотин осемдесет и шест лева и четири стотинки - словом/ с ДДС.

Важно: Предложените от участника единични ценови ставки за отделните видове 
отпадъци (подробно описани в т. 4, подточки 4.1 -  4.11) за основните и резервни 
складове, трябва да са идентични. Общата предложена от участника цена за 
изпълнение на съответната обособена позиция, както и предложените от участника 
цени за Дейности№ 2, 4 и 5 и за Деност №3, както и предложените от участника 
единични цени за почистване вътрешността на склад и за изкопаване и заместване на 
видимо замърсена почване, не трябваа да превишават посочените в Документацията 
за поръчката пределни цени, в Раздел II. - Пълно описание на предмета на поръчката, 
точка 4 - Стойност на поръчката. Неспазването на тези условия е основание за 
отстраняване на участника от процедурата.
Като неразделна част от ценовото предложение се попълва таблица - Приложение 5.1 
по съответната обособена позиция с единични цени за обработка на различни видове 
отпадъци.
Дейност 1 е подготвителна. Участниците следва да предвидят разходите си, свързани 
с нейното изпълнение, в цените за изпълнение на останалите дейности.

1.2 В предложените по-долу цени са спазени следните изисквания на Възложителя:

Пределни цени [лв.без ДДС1

Максимална допустима цена за Обособена позиция №1 6 270 182.83

Максимална допустима единична цена за почистване на 1 квадратен 
метър от вътрешността на склад (Дейност 3) включително при 
необходимост - опаковане и предаване за окончателно 
обезвреждане/унищожаване на събраните при почистването отпадъци

22.80

Максимална единична цена за изкопаване на 1 тон видимо замърсена почва 
пред склад, както и за замяната й с подходящ инертен материал - чиста 
почва или каменна фракция (Дейност 3). Изкопаната замърсена почва се 
третира като твърди У03 пестициди и разходите за опаковането и 
предаването за окончателно третиране / обезвреждане / унищожаване на 
събраните вещества се заплащат по единичните цени, посочени в позиция 
„Твърди пестициди съдържащи УОЗ“.

61.07

Максимална допустима цена за изпълнение на Дейности 2, 4 и 5 в 
основните складове

5 753 127.00

Максимална допустима цена за изпълнение на Дейност 3 в основните 
складове

116 337.00

359 570.44

(ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



BULGARIAN-SWISS COOPERATION PROGRAMME
БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Максимална допустима цена за изпълнение на Дейности 2, 4 и 5 в 
резервните складове

Максимална допустима цена за изпълнение на Дейност 3 в резервните 
складове

41 148.39

ОСНОВНИ СКЛАДОВЕ

2. Посочената Обща цена по подточка 1.1.1. се отнася общо за всички Дейности от 1 до 
5, които са предмет на настоящата обособена позиция, за основните складове и 
включва следните подробни цени:

2.1. За изпълнение на:
Дейност 1 „Подготовка за изпълнение на дейностите”:
Цената свързана с изпълнение на Дейност 1, е включена в предложените единични цени 
за изпълнение на останалите дейности.

2.2. За изпълнение на:
Дейност 2 „Пробовземане, анализ и преопаковане на УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, 
неопасни отпадъци и други ПРЗ”;
Дейност 4: „Транспортиране на негодните за употреба УОЗ-пестициди, опасни 
отпадъци, неопасни отпадъци и други ПРЗ”;
Дейност 5: „Предаване за окончателно обезвреждане на негодните за употреба УОЗ- 
пестициди, неопасни отпадъци, безопасни отпадъци и други ПРЗ”:
Предлагаме цена: 5 335 900 - цифром лв. / пет милиона триста тридесет и пет хиляди и 
деветстотин лева - словом/ без ДДС, съответно 6 403 080 - цифром лв. / шест милиона 
четиристотин и три хиляди и осемдесет лева- словом/ с ДДС

2.2.1 Така предложената цена за изпълнение на дейности 2, 4 и 5 е изчислена както 
следва:

ДЕИНОСТИ 2, 4, 5 
(Основни складове)

Количество 
от Таблица 
(Образец № 

5.1) за 
обособената 

позиция 
[тонове]

Ед. цена от Таблица 
(Образец № 5.1) за 

обособената 
позиция 

[лв./тон без ДДС]

Обща цена по 
вид отпадък 

(Основни 
складове) 

[лв.без ДДС]

Течни пестициди съдържащи 
УОЗ

20 7 000 140 000

Твърди пестициди съдържащи 
УОЗ

328 6 900 2 263 200

Течни излезли от употреба ПРЗ 92 6 800 625 600

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
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Твърди излезли от употреба ПРЗ 198 6 900 1 366 200
МЕЖДИННА СУМА 1 (Основни складове) 4 395 000

ДЕИНОСТИ 2, 4, 5 
(Основни складове)

Мерна
единица

Количество 
от Таблица 
(Образец № 

5.1) за 
обособената 

позиция 
[тонове]

Ед. цена от Таблица 
(Образец № 5.1) за 

обособената 
позиция 

[лв./тон без ДДС] 
[лв./1бр. газова 

бутилка, без ДДС]

Обща цена по 
вид отпадък 

(Основни 
складове) 

[лв.без ДДС]

Друг опасен отпадък - 
течности

тон 40 4 500 180 000

Друг опасен отпадък - 
твърд

тон 85 5 000 425 000

Друг опасен отпадък - 
газообразен

бр.
газова
бутилка

209 1 300 271 700

МЕЖДИННА СУМА 2 (Основни складове) 876 700

ДЕИНОСТИ 2, 4, 5 
(Основни складове)

Количество 
от Таблица 
(Образец № 

5.1) за 
обособената 

позиция 
[тонове]

Ед. цена от Таблица 
(Образец № 5.1) за 

обособената 
позиция 

[лв./тон без ДДС]

Обща цена по 
вид отпадък 

(Основни 
складове) 

[лв.без ДДС]

Неопасни отпадъци - течни 21 600 12 600
Неопасни отпадъци - твърди 86 600 51 600

МЕЖДИННА СУМА 3 (Основни складове) 64 200
ОБЩ А ЦЕНА ПО ПОДТОЧКА 2.2

1 ОТ МЕЖДИННИ СУМИ 1 ,2  и 3/ 
за основните складове

5 335 900

ВЯРНОС ОРИГИНАЛА
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2.3. За изпълнение на Дейност 3 „Почистване на складовете” за основните 
складове: 110 036,20 - цифром лв. / сто и десет хиляди тридесет и шест лева и двадесет 
стотинки - словом/ без ДДС, съответно 132 043,44 - цифром лв. / сто тридесет и две 
хиляди четиридесет и три лева и четиридесет и четири стотинки- словом/ с ДДС, 
съгласно следните единични цени на видовете почистване, които се отнасят за 
всички необходими Дейности от 1 до 5:

ДЕЙНОСТ 3 
(Основни складове)

Мерна
единица

Количество
[кв.м]

[куб.м]

Предложена 
единична 

цена 
[лв./кв.м 

или куб.м 
без ДДС]

Обща цена по 
вид 

почистване 
(Основни 
складове) 

[лв.без ДДС]
Почистване вътрешността на 
склада

кв.м 4 990 22 109 780

Изкопаване на видимо 
замърсената почва пред склада и 
замяна с подходящ инертен 
материал -  чиста почва или 
трошенокаммена фракция

тон 4.2 61 256,20

ОБЩА ЦЕНА ПО ПОДТОЧКА 2.3
/съобразена с пределната стойност в точка 1.2, за ДЕЙНОСТ 3/ за

основните складове

110 036,20

РЕЗЕРВНИ СКЛАДОВЕ

3. Посочената Обща цена по подточка 1.1.2. се отнася общо за всички Дейности от 1 до 
5, които са предмет на настоящата обособена позиция, за резервните складове и 
включва следните подробни цени:

3.1. За изпълнение на:
Дейност 1 „Подготовка за изпълнение на дейностите”:
Цената свързана с изпълнение на Дейност 1, е включена 
за изпълнение на останалите дейности.

3.2. За изпълнение на:

{ВЯРНОС ОРИГИНАЛА

в предложените единични цени
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Дейност 2 „Пробовземане, анализ и преопаковане на УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, 
неопасни отпадъци и други ПРЗ”;
Дейност 4: „Транспортиране на негодните за употреба УОЗ-пестициди, опасни 
отпадъци, неопасни отпадъци и други ПРЗ”;
Дейност 5: „Предаване за окончателно обезвреждане на негодните за употреба УОЗ- 
пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други ПРЗ”:
Предлагаме цена: 622 700 - цифром лв. / шестстотин двадесет и две хиляди и 
седемстотин лева - словом/ без ДДС, съответно 747 240 - цифром лв. / седемстотин 
четиридесет и седем хиляди и двеста и четиридессет лева - словом/ с ДДС

3.2.1 Така предложената цена за изпълнение на дейности 2, 4 и 5 за резервните складове 
е изчислена както следва:__________________________________________________________
ДЕЙНОСТИ 2, 4, 5 
(Резервни складове)

Количество 
от Таблица 
(Образец № 

5.1) за 
обособената 

позиция 
[тонове]

Ед. цена от Таблица 
(Образец № 5.1) за 

обособената 
позиция 

[лв./тон без ДДС]

Обща цена по 
вид отпадък 
(Резервни 
складове) 

[лв.без ДДС]

Течни пестициди съдържащи У03 4 7 000 28 000
Твърди пестициди съдържащи УОЗ 25 7 600 172 500
Течни излезли от употреба ПРЗ 23 6 800 156 400
Твърди излезли от употреба ПРЗ 20 6 900 138 000

МЕЖДИННА СУМА 4 (Резервни складове) 494 900

ДЕИНОСТИ 2, 4, 5 
(Резервни складове)

Мерна
единица

Количество 
от Таблица 
(Образец № 

5.1) за 
обособената 

позиция 
[тонове]

Ед.цена от Таблица 
(Образец № 5.1) за 

обособената 
позиция 

[лв./тон без ДДС] 
[лв./1бр. газова 

бутилка, без ДДС]

Обща цена по вид 
отпадък 

(Резервни 
складове) 

[лв.без ДДС]

Друг опасен отпадък - 
течности

тон 8 4 500 36 000

Друг опасен отпадък - 
твърд

тон 6 5 000 30 000

Друг опасен отпадък - 
газообразен

бр.
газова
бутилка

42 1 300 54 600

МЕЖДИННА СУМА 5 (Резервни складове) 120 600

/вЯРНО С ОРИГИНАЛА
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ДЕИНОСТИ 2, 4, 5 
(Резервни складове)

Количество 
от Таблица 
(Образец № 

5.1) за 
обособената 

позиция 
[тонове]

Ед. цена от Таблица 
(Образец № 5.1) за 

обособената 
позиция 

[лв./тон без ДДС]

Обща цена по вид 
отпадък 

(Резервни 
складове) 

[лв.без ДДС]

Неопасни отпадъци - течни 4 600 2 400
Неопасни отпадъци - твърди 8 600 4 800

МЕЖДИННА СУМА 6 (Резервни складове) 7 200
ОБЩ А ЦЕНА ПО ПОДТОЧКА 3.2

/ОТ МЕЖДИННИ СУМИ 4, 5 и 6/
622 700

3.3. За изпълнение на Дейност 3 „Почистване на складовете” за резервните 
складове: 39 710 - цифром лв. / тридесет и девет хиляди седемстотин и десет лева - 
словом/ без ДДС, съответно 47 652 - цифром лв. / четиридесет и седем хиляди 
шестстотин петдесет и два лева - словом/ с ДДС, съгласно следните единични цени на 
видовете почистване, които се отнасят за всички необходими Дейности от 1 до 5:

ДЕЙНОСТ 3 
(Резервни складове)

Мерна
единица

Количество
[кв.м]

[куб.м]

Предложена 
единична 

цена 
[лв./кв.м 

или куб.м 
без ДДС1

Обща цена по 
вид 

почистване 
(Резервни 
складове) 

[лв.без ДДС]
Почистване вътрешността на 
склада

кв.м 1 805 22 39 710

Изкопаване на видимо 
замърсената почва пред склада и 
замяна с подходящ инертен 
материал -  чиста почва или 
трошенокаммена фракция

тон 0 61 0

ОБЩ А ЦЕНА ПО ПОДТОЧКА 3.3
/съобразена с пределната стойност в точка 1.2, за ДЕЙНОСТ 3/ за

резервните складове

39 710

4. За заплащане на действително обезвредените количества отпадъци, на база 
тяхното документирано измерване при изпълнение на поръчката, предлагаме 
следните единични цени по видове отпадъци.

Цените по-долу са идентични с посочените в Таблица към цеп 
обособена позиция 1 - (Образец № 5.1).

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
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4.1. Единична цена [на тон] за течни УОЗ-пестициди (Дейности 1-5): 7 000 - цифром 
лв./ седем хиляди лева - словом/ без ДДС;

4.2. Единична цени [на тон] за твърди УОЗ-пестициди (Дейности 1-5): 6 900 - цифром 
лв./ шест хиляди и деветстотин лева - словом/ без ДДС;

4.3. Единична цена [на тон] за Други излезли от употреба течни ПРЗ (Дейности 1-5):
6 800 - цифром лв./ шест хиляди и осемстотин лева - словом/ без ДДС;

4.4. Единична цена [на тон] за Други излезли от употреба твърди ПРЗ (Дейности 1-5):
6 900 - цифром лв./ шест хиляди и деветстотин лева - словом/ без ДДС;

4.5. Единична цена [на 1 бр. газова бутилка] за Други опасни отпадъци, газообразни 
(Дейности 1-5): 1 300 - цифром лв./ хиляда и триста лева - словом/ без ДДС;

4.6. Единична цена [на тон] за Други опасни отпадъци, течни (Дейности 1-5): 4 500 - 
цифром лв./ четирихиляди и петстотин лева - словом/ без ДДС;

4.7. Единична цена [на тон] за Други опасни отпадъци, твърди (Дейности 1-5): 5 000 -
цифром лв./ пет хиляди лева - словом/ без ДДС;

4.8. Единична цена [на тон] за неопасни отпадъци, течни (Дейности 1-5): 600 - цифром 
лв./ шестстотин лева - словом/ без ДДС;

4.9. Единична цена [на тон] за неопасни отпадъци, твърди (Дейности 1-5): 600 - 
цифром лв./ шестстотин лева - словом/ без ДДС;

4.10. Единична цена [на квадратен метър], за почистване вътрешността на склад: 22 - 
цифром лв. / двадесет и два лева - словом/ без ДДС, съответно 26,40 - цифром лв. / 
двадесет и шест лева и четиридесет стотинки - словом/ с ДДС;

4.11. Единична цена [на тон], за изкопаване на 0.10 м горен слой от видимо 
замърсената почва пред склад, включително заместване с друг инертен материал на 
изкопаната почва: 61 - цифром лв. / шестдесет и един лева - словом/ без ДДС, съответно 
73,20 - цифром лв. / седемдесет и три лева и двадесет стотинки - словом/ с ДДС.

Забележка: В случай, че в Документацията, включително в Техническата спецификация 
или в приложенията е посочено на база предварителните проучвания количество 0.00 
тона, от някой вид отпадък или 0.00 кв.м/куб.м за почистване или изкопаване, или е 
посочено, че не е наличен определен вид отпадък и/или че не се предвижда почистване 
и/или изкопаване, но в действителност впоследствие се установят такива количества, 
площи или необходимост от почистване и изкопаване, се задължаваме, ако бъдем 
избрани за изпълнител, да премахнем и предадем за обезвреждане всяко установено
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количество различно от 0.00 тона, да почистим всяка площ изискваща почистване, да 
изкопаем замърсената почва, ако се установи наличие на такава и да я заместим с друг 
инертен материал. В такъв случай ще се прилагат изборените по-горе единични ценови 
ставки в подточки 4.1 -  4.11, които предлагаме за заплащане на Дейности 1-5 според 
действително установените количества. По цената в точка 4.11, ще се заплаща и 
насипването на непроходими места на постъпите към склада, когато е необходимо и е 
доказана необходимостта и количеството.

5. 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 (общи цени) в останалите оферти, ще трябва писмено да 
докаже как е постигнал тази цена по смисъла на чл. 72 от ЗОП, с подробна писмена 
обосновка за начина на нейното образуване.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на настоящата обособена позиция, не 
по-късно от датата на сключване на договора за обществена поръчка, ние се 
задължаваме да представим Гаранция за изпълнение по договора за обществена 
поръчка в размер на 5% от сумата по т .1.1.3, без ДДС.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 
Документацията, включително Техническата спецификация за поръчката.

Запознати сме, че ако участник включи елементи от ценовото си предложение 
извън съответния плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Приложение:
1. Таблица към ценово предложение за обособена позиция 1 - (Образец № 5.1).

Дата 06/07/2018г.

Име и фамилия Нели Младжова

Подпис на упълномощеното лице /(U

Длъжност Предсавител
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Appendix 5.1 / Образец 5.1 Table to the Financial Offer for Lot 1 
Таблица към ценово предложение за Обособена позиция 1

BoQ / КСС

Repacking, cleaning of warehouse, transport and final disposal of POPs pesticides, hazardous waste, non-hazardous waste and other crop protection products (CPP), in warehouses on the territory of the RIEW - 
Varna, Ruse and Shumen / Преопаковане, почистване на складове, транспорт и предаване за окончателно обезвреждане на УОЗ-пестицмди, опасни отпадъци, безопасни отпадъци и други ПРЗ,

съдържащи се в складове на територията на РИОСВ -  Варна, Русе и Шумен.

Lot 1 -  Varna, Ruse and Shumen / Обособена позиция 1 -  Варна, Русе и Шумен

No Activity 
/Дейност Description/ Описание

Unit/
Мерна

единица

Quantity/ 
Количество 

Main 
Warehouses / 

Основни 
складове

Quantity/ 
Количество 

Spare 
Warehouses / 

Резервни 
складова

Total Quantity/ 
Общо Количество 

Main ♦ Spare 
Warehouses / 

Основни ♦ 
Резервни складове

Unit prie* {par ton] 
exclusive VAT/ 
Единична цена 

[на тан] баз ДДС

Total price exclusive 
VAT/

Обща цена без ДДС

Currency/ Валута 
BGN Currency/ Валута 

BGN

2.1 POP-pesticides Liquid /  Пестициди съдържащи УОЗ Течни ton /  тон 20 4 24 7 000 168 000

2 2 POP-pesticides Solid /  Пестициди съдържащи УОЗ Твърди ton /  тон 328 25 363 6 900 2 435 700

2.3 Other obsolete CPP Liquid / Излезли от употреба ПРЗ Течни ton /  тон 92 23 115 6 800 782 000

2.4 Other obsolete CPP solid /  Излезли от употреба ПРЗ Твърди ton / тон 198 20 218 6 900 1 504 200

2.5 Other hazardous wastes Gas / Други опасни отпадъци Газообразни
bottles / 
бутилки 209 42 261 1 300 326 300

2.6 Other hazardous wastes Liquid 1 Други опасни отпадъци Течни ton / тон 40 8 48 4 500 216 000

2.7 Other hazardous wastes Solid /  Други опасни отпадъци Твърди ton /  тон 85 6 91 5 000 455 000

2.8 Non-hazardous wastes Liquid /  Неопасни отпадъци Течни ton / тон 21 4 26 600 15 000

2.9 Non-hazardous wastes Solid /  Неопасни отпадъци Твърди ton /  тон 86 8 94 600 56 400

3.1 Cleaning the inside of the warehouse/ Почистване вътрешността на складовете sq.m /  m2 4 990 1 805 6 795 22 149 490

3.2
Excavation and replacement of visibly contaminated soil in front of warehouse / 
Изкопаване и замяна на видимо замърсен слой почва пред складовете

ton / тон 4,2 0 4,2 61 256

I Total Financial Offer/ Общо Ценово предложение 6 108 346

1


