Образец № 4.2.
относно обособена позиция № 2



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ



ДО
НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН 
ИНСТИТУТ  
София, бул. „Александър Стамболийски” № 62-64


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
	
		След запознаване с обявлението и документацията на обществената поръчка с предмет: 
„Строителни ремонти в административната сграда на ЦУ на НОИ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Ремонт на санитарни помещения в сградата на ЦУ на НОИ – ет. 1-ви (за граждани), ет. 4 (ниско тяло), ет. 12 към столова и кухненски блок, и Обособена позиция № 2 - Подмяна на В и К инсталация и противопожарен водопровод в кухненски блок на етаж XII-ти от блок „В“ в сградата на ЦУ на НОИ и възстановяване на настилки и облицовки на съответните участъци“, ние:    

…………………………………………………………………………………………..………
(наименование на участника)
………………………………………………………………………………………………..…
ЕИК/код по регистър БУЛСТАТ/регистрационен № или друг идентификационен код (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна)
…………………………………………………………………………………………………..
 (адрес по регистрация)
представляван от ………………………………………………………………………………
адрес, телефон и лице за контакт …………………………………………………………….
предлагаме да изпълним поръчката за Обособена позиция № 2 - Подмяна на В и К инсталация и противопожарен водопровод в кухненски блок на етаж XII-ти от блок „В“ в сградата на ЦУ на НОИ и възстановяване на настилки и облицовки на съответните участъци съгласно документацията за участие при следните условия:
I. Обща цена за изпълнение на обществената поръчка за Обособена позиция № 2 - Подмяна на В и К инсталация и противопожарен водопровод в кухненски блок на етаж XII-ти от блок „В“ в сградата на ЦУ на НОИ и възстановяване на настилки и облицовки на съответните участъци“,  съгласно Техническите спецификации:
…………… лв. без ДДС (словом………………………………………………………… лева),
  
формирана, както следва:

1.
Цена за изпълнение на СМР без ДДС
……………… лв.
 (словом: ……… лева)
2.
Стойност за непредвидени разходи без ДДС
Забележка: 10 % от цената по точка 1
……………………
(словом: ……… лева)
3.
Обща цена за изпълнение на поръчката, в това число 10% за непредвидени разходи, без ДДС 
(т. 1 + т. 2)
 ……………… лв.
 (словом: ……… лева)

Забележка: Предложената от участника обща цена за изпълнение на СМР не може да надхвърля 21 000 лв. без ДДС.
II. Единичните цени на дейностите и съответните количества, необходими за изпълнение на СМР в обхвата на предмета на поръчката за обособената позиция са съгласно посочени единични цени в приложена към настоящето ценово предложение КСС. 
III. Стойностни показатели за формиране на единични цени /елементи на ценообразуване/ при възникнали непредвидени СМР:
1. Часова ставка - .................лв./ч.ч.   (до 7,00 лв. / ч.ч.);
2. Допълнителни разходи върху труда - .................%   (до 90 %);
3. Допълнителни разходи върху механизацията - .................%  (до 30 %);
4. Доставно-складови разходи - ...................%  (до 10 %);
5. Печалба – ......................%  (до 10%).
     	Заявените стойностни показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени видове СМР, както и публикуваните, актуални разходни норми и цени от „Стройексперт-СЕК“, съобразно приетия в договора механизъм.  
Забележка: Под „непредвидени разходи за СМР” следва да се разбират разходите, свързани с увеличаване на заложени количества СМР и/или добавяне на нови количества или видове СМР, които към момента на изготвяне на техническите спецификации от възложителя обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за годността за ползване на обекта. 
IV. Предложената от нас обща цена за изпълнение на дейностите, предмет на договора, е окончателна и не подлежи на увеличение, като същата включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката.
При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, сме съгласни на предлагания начин на плащане съгласно проекта на договор.
При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, сме съгласни да представим  гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5 % (пет  процента) от стойността на поръчката.
Известно ни е, че отговорността за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени е изцяло наша. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: КСС по образец 4.2.б на хартиен и електронен носител. 


дата: _____________ г.		подпис и печат: ___________________
____________________________		(име)		 ____________________________
(длъжност/длъжностно качество на представляващия участника)







Забележки:
Общата стойност изпълнение на поръчката не може да надвишава осигурения финансов ресурс за обществената поръчка.
Ценовото предложение на участниците трябва да съдържа цени с положителна стойност, различна от „0” (нула). 
Цените следва да са посочени в лева и закръглени до втория знак след десетичната запетая.
При разминаване в изписването на общата цена с цифри и с думи за достоверно ще се приема изписаното с думи. 


