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Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Участник: АЛИАНС АуТО ВАРНА ООД
Седалище и адрес на управление; гр. Варна 9009, бул. Владислав Варненчик 262, ЕИК/БУЛСТАТ 
202056238,
представляван от кКристиан Михайлов в качеството СИ на Управител

Относно, процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет; „ДОСТАВКА НА 1/ЕДИН/ 
БРОЙ ФАБРИЧНО НОВ ЛЕК АВТОМОБИЛ M l -  8+1 ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕАТРАЛНО- 
МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА" -  ГР. ВАРНА"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
}  ; : ' ’ ■ j \; Ч | j М . ■ I

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас 
горепосочена обществена поръчка.

I. Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 59 950,00 лева без включен ДДС /словом: 
петдесет и девет деветстотин и петдесет лева/, респ, с включен ДДС 71 940,00 лв. /словом; седемдесет и 
една хиляди деветстотин и четиридесет лева/.

II. Предложената цена е крайна, съобразена изцяло с условията по настоящата обществена 
поръчка и включва всички разходи като; мита, такси, налози, печалба, гьрговски отстъпки, разходи по 
транспортиране на автомобила и по регистрацията му в КАТ, както и разходите за придобиване, 
съответно прехвърляне на правото на собственост върху автомобила на Възложителя, за доставка на 
автомобила, за заплащане на продуктова такса (екотакса), всички разходи за извършване на 
гаранционна поддръжка в срока на гаранцията (за труд, резервни части и консумативи), както и 
разходите за отстраняване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всички технически неизправности и повреди, 
възникнали не по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и покрити от гаранционните условия и гаранционната 
отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и разходите, свързани с регистрация на автомобила в КАТ.

III. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на 
проекта на договор.

Дата: 06.12.2019г ПОДПИС И ПЕЧАТ:
Кристиан Румен Михайлрш 
Управител АЛИАНС Ayfjo

(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-представляваш участника, 
участник)

уго ВАРНА" ООД
1, дул. „Владислав Варненчик" Nu 262

Email:
www.aauto.bg
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ОПИСАНИЕ НА СЕРВИЗНАТА БАЗА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГАРАНЦИОННО И 
СЛЕДГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
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Адрес и местонахождение
Собствено или 

наето, % 
собственост

1 АЛИАНС АУТО ВАРНА 
Оторизиран сервиз за 
авторепаратура и механичен 
сервиз

бул. "Владислав Варненчик" 262 
тел: (+359) 52 505 035 
тел/факс: (+359) 52 5112 24 
renault@bulauto.com 
www.aauto.be

Нает

„АЛИАНСАУТО ВАРНА"ООД
9009, гр. Вприп, дул. „Владислав Вариеичик" № 262

Email:
www.aauto.bg

шм.052/505035 /  факс: 052/511224

mailto:renault@bulauto.com
http://www.aauto.be
http://www.aauto.bg

