ОБРАЗЕЦ 3

ДО ДИРЕКТОРА НА
СОУ „ХРИСТО БОТЕВ” ИХТИМАН
ЦЕНОВА ОФЕРТА
Наименование на
Участника:
Седалище по
регистрация:
BIC;IBAN:
ЕИК №:
Точен адрес за
кореспонденция:
Телефонен номер:
Лице за контакти:
e-mail:

Наименование на
услугата

«Осигуряване на храна за деца и ученици от
СОУ „Христо Ботев” Ихтиман по обособени
позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 «Осигуряване на
закуски, мляко, чай, плодове на децата в
подготвителните класове и учениците от І до
ІV клас в СОУ „Христо Ботев” гр. Ихтиман
през учебната 2015/2016 г. по предварителна
заявка»
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 «Осигуряване на
обедно хранене за ученици от І до VІІІ клас в
СОУ „Христо Ботев” гр. Ихтиман
1.
през учебната 2014/2015г. по
предварителна заявка по проект
BG051PO001-3.1.06 "Подобряване на
качеството на образованието в средните
училища чрез въвеждане на целодневна
организация на учебния процес“
2.
през учебната 2015/2016 г. по
предварителна заявка»

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с публична покана за изпълнение на услуга «Осигуряване на
храна за деца и ученици от СОУ „Христо Ботев” Ихтиман по
обособени позиции:
Ви представяме нашето ценово предложение, което включва1:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ «Осигуряване на закуски, мляко, чай, плодове
на децата в подготвителните класове и учениците от І до ІV клас в СОУ
„Христо Ботев” гр. Ихтиман през учебната 2015/2016 г. по предварителна
заявка»
Цена на 1 бр. закуска - _____________________________ лв.
Обща цена - ______________________________________ лв.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 2 «Осигуряване на обедно хранене за
ученици от І до VІІІ клас в СОУ „Христо Ботев” гр. Ихтиман
1.
през учебната 2014/2015г. по предварителна заявка по проект
BG051PO001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образованието в
средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния
процес“
2.

през учебната 2015/2016 г. по предварителна заявка»
Цена на 1 бр. обяд - _______________________________ лв.
Обща цена - ______________________________________ лв.
Посочените цени включват всички разходи по изпълнение на
услугата.
При така предложените от нас условия, в нашата ценова
оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото
изпълнение на услугата в описания вид и обхват.
Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде
200 /двеста / календарни дни, от датата на отваряне на
предложенията и ще остане обвързващо за нас, като може да
бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
До подготвянето на официален договор, това предложение
заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за

1

Моля, изтрийте Обособената позиция, за която не кандидатствате (ако има такава)

сключване на договор ще формират обвързващо споразумение
между двете страни.
Подпис:
Дата
Име и фамилия
Подпис на
упълномощено
то лице
Длъжност
Наименование
на участника

