
  

ОБРАЗЕЦ 
 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Обособена позиция №2 

 
 
До:  Природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов" гр.Враца 

(наименование на Възложителя) 
От:...................................................................................................................................................... 

(наименование на участника) 
 
ЕИК: ..........................................,  Регистрация по ЗДДС: .......................................... 
за изпълнение на обществената поръчка с предмет: Доставки по пилотен проект в 
изпълнение на План за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в 
образованието и науката (2014-2020 г.), Фаза 1: е-обучение 2015-2017г. за Природо-
математическа гимназия "Академик Иван Ценов" гр.Враца, по обособенa позиция: 
Обособена позиция №2: Закупуване на 3 броя високоскоростни Wi Fi рутери, съгласно 
приложената спецификация, за осигуряване на качествен интернет достъп в цялата сграда на 
училището, закупуване на 12 броя лицензи за софтуера за управление на класна стая - да 
поддържа операционни системи Windows, MAC OS, iOS, Android, Chromebook, за Природо-
математическа гимназия "Академик Иван Ценов" гр.Враца,  
 
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
 

1. Декларирам, че участникът, когото представлявам, желае да участва в процедурата 
за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем „а“ от ЗОП при условията, 
упоменати в публичната покана и образците на документи, публикувани в профила на 
купувача на възложителя и приети от нас, по обособена позиция №2: Закупуване на 3 броя 
високоскоростни Wi Fi рутери, съгласно приложената спецификация, за осигуряване на 
качествен интернет достъп в цялата сграда на училището, закупуване на 12 броя лицензи за 
софтуера за управление на класна стая - да поддържа операционни системи Windows, MAC 
OS, iOS, Android, Chromebook, за Природо-математическа гимназия "Академик Иван 
Ценов" гр.Враца.  

 
2.Ще изпълним предмета на процедурата при цени, както следва:  
 
Доставка на 3 броя високоскоростни Wi Fi рутери, съгласно приложената 

спецификация, за осигуряване на качествен интернет достъп в цялата сграда на училището, 
и доставка на 12 броя лицензи за софтуера за управление на класна стая - да поддържа 
операционни системи Windows, MAC OS, iOS, Android, Chromebook, за Природо-
математическа гимназия "Академик Иван Ценов" гр.Враца – за обща цена в размер на 
.............. лв. без ДДС или ……… лв. с ДДС. 

 
3.Посочената цена  включва  всички разходи  по изпълнение на предмета на 

поръчката франко Природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов" гр.Враца, 
бул. “Демокрация“ 18. 

 



  

4.Заявяваме, че ако обществената поръчка бъде спечелена от нас, настоящото Ценово 
предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и 
влизане в сила на Договор. 

 
 
 
Дата : ……………….. г.                        ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….... 


