РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ
Рег. № 800101/36_002 от
06.07.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ
По чл. 195 във връзка с чл. 25 от ЗОП
На основание чл. 195 във връзка с чл. 25 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и
поради допусната техническа грешка в Приложение № 11 от утвърдената от областния
управител на област София документация с рег. № 800101/36_001 от 06.07.2018г. допускам
следното изменение на Приложение № 11:
текст: „Обща цена за разширена след гаранционна поддръжка за срок от 2 (две) години
(цифром и словом)…“, да се чете: „Обща цена за срок от 2 (две) години (цифром и
словом)…“.
Приложение: Приложение № 11.

ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:

чл.2 от ЗЗЛД

ЖИВКА ТАКЕВА-ПЪРВАНОВА

(Заповед № РД-15-097 от 06.07.2018г. на
областния управител на област София)
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Приложение № 11
ДО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СОФИЯ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от………………………………....................................................................………...…………
… ЕГН...............……...….............., ЛК/документ за самоличност № ...................... изд на
………….
от
………………...,
с
постоянен
адрес:……………………..…………………......
в
качеството
си
на
.............................(изписва
се
длъжността)
на
………………................
.................................(фирма,наименование), ЕИК ………………със седалище и адрес на
управление:………………………………………………………..............................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,
Във връзка с получената на ............................. 2018 г. покана по чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП
представяме на Вашето внимание нашето Ценово предложение за изпълнение на
обществената поръчка с предмет: „Предоставяне на електронни съобщителни
услуги чрез обществени електронни съобщителни мрежи за обмен на данни и
достъп до интернет и предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез
фиксирана телефонна мрежа за нуждите на Областна администрация на област
София за период от 24 месеца“ при следните финансови условия:
Обща цена за срок от 2 (две) години (цифром и словом):
............................................. /....................................................
(без ДДС)
/
(с ДДС)
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката при
посочените в офертата цени, за съответния период за изпълнение на договора.
Ценовото предложение отговаря на изискванията на възложителя и на техническото
предложение и включва всички необходимо разходи за качественото изпълнение на
обществената поръчка.
Дата
________/ _________ / ______
Име и фамилия
__________________________
Подпис и печат
__________________________
Забележка: Предложената обща цена за изпълнение на целия договор не
следва да надвишава прогнозната стойност на поръчката, посочена в поканата.
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