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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за обществена поръчка с предмет: „Доставка на торове, съгласно техническа спецификация w 
нуждите на ТП„ДГС Търговище" гр. Търговище" 

От „НИТРОФЕРТ" ЕООД 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН : 203644479 

представлявано от Александър Лазаров Лазаров 

в качеството му на Управител 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
С настоящото Ви представям Нашата ценова оферта за участие в обявеното от Вас публично 

състезание за възлагане на обществената поръчка с горецитирания предмет, както следва: 
I. Предлаганата от нас крайна единична и крайна обща цена в лева без вкл. ДДС за за изпълнение 
на договора за обидествената поръчка е в размер на, както следва: 

1.1. Предлагаме следните крайни единични цени, а именно: 

• за 1 кг. - амониев нитрат, съгласно техническото ни предложение, а именно : 0,60 лева 
без вкл. ДДС, 
словом: Шестдесет стотинки. 

• за 1 кг- ~ Водоразтворим N-P-K, съгласно техническото пи предложение, а именно: Д 70 
лева без вкл. ДДС, 

словом: Два лева и седемдесет стотинки. 

1.2. Предлагаме следните общи крайни цени, а именно: 
® за 1 500 кг,. - амониев нитрат, съгласно техническото ни предложение, а именно : 900,00 

лева без вкл. ДДС, 
словом: Деветстотин лева. 
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® за 1 500 кг, - Водоразтворим N-P-K, съгласно техническото ни предложение, а именит 
4050,00 лева без вкл. ДДС, 
словом: Четири хиляди и петдесет лева. 

II. Потвърждаваме, че единичните крайни цени за изпълнение на договора, предложени от нас но 
горе са формирани на база всички присъщи разходи, необходими за изпълнението на обществ 
поръчка, включва всички разходи за доставката, включително такси, мита, транспортни разход! 
други разходи за изпълнение на доставката на място. 
III. Потвърждаваме, че сме съгласни, доставките (поръчките) да се извършват след подад 
изрична писмена заявка от страна на Възложителя по посочената от Нас електронна поща или фгн. 
срок - съгласно направеното от Нас техническо предложение. 
IV. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става при условията и по реда на проект; 
договор, приложен към документацията за участие. 

При несъответствие на посочените в т. I числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за 
е предложението, посочено с думи. 
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