
Приложение № 3 към поканата

На бланка на оферента

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

за участие в пазарни консултации по чл.44 във вр. с чл.21, ал.2 от ЗОП

за определяне индикативната стойност на разхода за строителство на обект „Благоустрояване

на площадно пространство в с. Градец, община Котел, с обхват О.Т.319-314-313-490-312-311-

310-315-316 между кв.58, 57, 25 и 63 по плана на с. Градец, община Котел”

Наименование на оферента

ЕИК/ Друга идентифицираща
информация в съответствие със
законодателството на държавата, в
която оферента е установен

Представляващ оферента – име,
фамилия и длъжност

Адрес за кореспонденция, телефон, факс,
е-мейл

Срок на валидност на офертата 180 дни

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Удостоверявам, че при изготвяне на нашата индикативна оферта сме взели предвид всички
изисквания и указания на Възложителя, посочени в покана № 12-03-2 от 10.03.2021 г. и приложенията
към нея.

Изчислената от нас индикативна стойност за определяне стойността на разхода за строителство
на обект „Благоустрояване на площадно пространство в с. Градец, община Котел, с обхват О.Т.319-314-
313-490-312-311-310-315-316 между кв.58, 57, 25 и 63 по плана на с. Градец, община Котел” е както
следва:

……………. лева без включен ДДС, съответно ……………. лева с вкл.ДДС, съгласно приложени
количествено-стойностни сметки към индикативната оферта.

В нашето ценово предложение, вкл. в предлаганите от нас единични цени, сме включили всички
разходи, свързани с изпълнение на обекта, предмет на поканата, в описания вид и обхват, включително
цени на материали и оборудване, разходи за труд и доставки, механизация, енергия, складиране,
подготовка на строителството, извънреден труд, осигуряване на нормативно определените безопасни
условия на труд на строителната площадка по време на извършване на строителните работи,
освобождаването на строителната площадка от строителни отпадъци, необходимите за строителството
доставки на материали, включително товаренето, разтоварването (ръчно и/или механизирано), както и
хоризонталното и вертикално пренасяне на материали, строителни отпадъци и други подобни, и всички
други присъщи разходи, не упоменати по-горе, включително печалба.

Подпис на лицето, с представителна власт по закон
и печат на дружеството - оферент: ………………..…… Дата: ………………………


