
ДО 

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - гр. Ст. 

Загора, със седалище и адрес на 

управление в гр . Ст. Загора, бул. 

"Руски" N262, с БУ ЛСТА Т 

N2123004119 

ЦЕНОВОПРЕДЛОЖЕНИЕ 

УВАЖАЕМА Д-Р ПАВЛОВА, 

В изпълнение на сключено рамкаво споразумение СПОР - 48/30.12.2016 г . с 

предмет: "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане", аз 

долуподписаната Катерина Василева Кацева-Младенава ЕГН 7109096674, л.к. N2 
625513204, издадена на 30.12.2008 г. от МВР- София, действаща по пълномощно с рег. 

N2178117.01 .2017 г. от регистъра на нотариус Мария Енева - нотариус в район - Районен 

съд София, с рег. N2 627 на НК, издадено от Георги Иванов Татарски и Милко 

Константинов Димитров - изпълнителни директори на участника "ПЕТРОЛ" Ад, Ви 

предлагам нашето ценово предложение, както следва: 

Изпълнението на доставката на автомобилно гориво , в т.ч. дизелово гориво и 

бензин А95Н, ще извършим при следната отстъпка в проценти от официално обявените 

цени на литър на горивата в търговските ни обекти (бензиностанции) към момента на 

зареждане на горивата: 3,2% (три цяло и две десети процента), както следва: 

1. ЗА ГРАД СТ АРА ЗАГОРА за търговски обекти /бензиностанции/ с N28l 02, 

8103 , 8119, 8120, 8121 , 8122 от списъка към рамковото споразумение, както следва: 

3,2% (три цяло и две десети процента) 

2. ЗА ГРАД КАЗАНЛЪК за търговски обекти /бензиностанции/ с N28109, 8110 от 

списъка към рамковото споразумение, както следва: 

3,2% (три цяло и две десети процента) 

3. ЗА ГР АД РАДНЕВО за търговски обекти /бензиностанции/ с N28l Об от списъка 
към рамковото споразумение, както следва: 

3,2 % (три цяло и две десети процента) 

4. ЗА ГРАД ЧИРПАН за търговски обекти /бензиностанции/ с N28113 , 8126 от 
списъка към рамковото споразумение, както следва : 

3,2% (три цяло и две десети процента) 

5. ЗА ГРАДГУРКОВОза търговски обекти /бензиностанции/ с N28116 от списъка 

към рамковото споразумение, както следва: 

3,2% (три цяло и две десети процента) 
-

6. ЗА ГР АД ПАВЕЛ БАНЯ за търговски обекти /бензин останци~/ с N 8111 о~. 
списъка към рамковото споразумение, както следва: 

1\ 

1 
1 
/ 



3,2% (три цяло и две десети процента) 

7. ЗА ГРАД ГЪЛЪБОВО за търговски обекти /бензиностанции/ с N28142от 

списъка към рамковото споразумение, както следва: 

3,2% (три цяло и две десети процента) 

Декларирам , че предложените процентни отстъпки са определени при пълно 

съответствие с условията от поканата за участие в процедура по чл. 82 ал.З от ЗОП за 
сключване на договор , с включени всички разходи франко нашите бензиностанции. 

Декларирам , че няма промяна в обстоятелствата, декларирани в ЕЕДОП при 

централизираната процедура за сключване на рамковото споразумение. 

Декларирам , че няма промяна в Декларацията списък с бензиностанции , подадена 

при централизираната процедура за сключване на рамковото споразумение. 

Задължавам се издаването, преиздаването и обслужването на картите за 

безналично плащане да бъде безплатно за Възложителя. 

Задължавам се да издаваме оригинална фактура в полза на Възложителя за 

изтеклия календарен месец до 3-то число (първия работен ден) на месеца, следващ 

отчетния . При фактурирането се начислява дължимият в момента ДДС. Фактурата ще 

бъде придружена с опис на заредените горива през отчетния период. 

Приемам плащането да се извършва с платежно нареждане по банков път, в лева, 

при условията на отложено плащане - в срок до ЗО (тридесет) календарни дни от датата 

на получаване на фактурата, придружена с правилно оформени описи на заредените 
количества. 

Декларирам, че сме запознати и приемаме напълно условията на предложения от 
индивидуалния възложител проект на договор. 

Настоящата ценова оферта е валидна 120 (сто и двадесет) дни от крайния срок за 
получаване на офертите и ще остане обвързваща за нас при сключването на договор , като 
може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок. 
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