
                         ОБРАЗЕЦ 
 

                                           
                                                                                                                               

ДО 
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 
ГР.ВЪРШЕЦ 3540 
БУЛ.“БЪЛГАРИЯ“ № 10 

 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАЗАРОВ, 

 
 
 Във връзка с представената от нас оферта за участие в обявената от община 

Вършец, процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с 

обява по реда на Глава „Двадесет и шест“ от Закона за обществените поръчки с 

предмет: „Избор на изпълнител за извършване на обществен превоз на пътници 

по утвърдени маршрутни разписания по републиканската, областната, общинските 

транспортни схеми и градските линии от квотата на община Вършец“. 

 

            Ви представяме следното ценово предложение: 
 
от ................................................................................................................................................ 

(наименование на участника ) 
с адрес: ........................................................................................................................................  
 
тел.: ..........................., факс: ..................................., e-mail: ....................................................,  
 
ЕИК: ........................................................................................................................, 
 
Регистрация по ЗДДС: ............................................................................................................... 

 
Разплащателна сметка:       
IBAN сметка................................................................................................................................ 
   
BIC код на банката ..................................................................................................................... 
   
Банка: ...........................................................................................................................................
   
Адрес на банката:........................................................................................................................ 
   
  

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, 
 
 С настоящото, Ви представяме нашата  ценова оферта за участие в обявената 

обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на 

обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по 



републиканската, областната, общинските транспортни схеми и градските линии от 

квотата на община Вършец“. 

       Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с 
изискванията на настоящата поръчка. Поемаме ангажимент да изпълняваме обекта на 
поръчката за срока на договора.  

 
           При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили 
всички разходи, за изпълнението на обществената поръчка. 
           

Приложима валута:  цените са в български лева.  
 

            Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева. 
 

Плащането се осъществява след постъпване на средствата от Републиканския 
бюджет по бюджета на Възложителя (общината) и след представени от Изпълнителя в 
Община  Вършец справки, опис-сметки и фактури. Финансирането на поръчката 
представлява предвидено компенсиране на превозвачите за извършени от тях разходи 
по реда на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на 
намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по 
автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории 
пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни 
автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други 
райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите. Плащането се 
извършва съгласно  нормативните срокове в посочената по-горе наредба. 
 
 

       Предлагаме следните цени за изпълнение на всички маршрутни разписания от 

републиканската, областната, общинската транспортни схеми и градски линии от 

квотата на община Вършец. Всички предложени цени на билетите по маршрути са от 

начална до крайна спирка, както следва: 

1. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

2. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

3. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

4. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

5. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

6. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

7. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

8. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

9. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

10. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

11. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

12. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

13. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

14. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

15. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

16. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

17. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

18. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 



19. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

20. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

21. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

22. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

23. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

24. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

25. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

26. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

27. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

28. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

29. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

30. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

31. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

32. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

33. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

34. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

35. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

36. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

37. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

38. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

39. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

40. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

41. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

42. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

43. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

44. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

45. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

46. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

47. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

48. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

49. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

50. Маршрут:  ………………..- …………………….. - ……… лв. без ДДС ……… лв. с ДДС 

 
 
 
 
 
Дата……………….                                           Подпис и печат:………………………… 

 

 
 
 
 
 
 


