
  

Приложение 2.2 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за участие в пазарни консултации 

 

за определяне на прогнозна стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Разработване на стратегически документи на Община Велико Търново в две 
обособени позиции: 

за Обособена позиция №2. Разработване на План за интегрирано развитие на Община 
Велико Търново за периода 2021 – 2027 г. и хармонизиране на План за устойчива градска 
мобилност (ПУГМ) на град Велико Търново към новите изисквания за стратегическо 
планиране на регионалното и пространственото развитие.“ 
 
 

Долуподписаният/ната .......................................................................................................................,  

(име и фамилия на лицето, представляващо участника) 

в качеството ми на ...............................................................................................................................  

(посочете длъжността) 

на .........................................................................................................................................................., 

(посочете  наименованието на участника) 

с ЕИК/ЕГН: …….................……..…., актуален телефон: …………….…………….…................ 

факс: …………………………...……….; електронна поща: …………........……………………… 

Регистрация по ЗДДС: ................................................................................................................. 

                         (ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)   
 

 
 Във връзка с обявената от Вас пазарна консултация за определяне на прогнозна 
стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на стратегически 
документи на Община Велико Търново в две обособени позиции: за обособена позиция 
№2. Разработване на План за интегрирано развитие на Община Велико Търново за периода 
2021 – 2027 г. и хармонизиране на План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на град 
Велико Търново към новите изисквания за стратегическо планиране на регионалното и 
пространственото развитие”, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва: 
 

№ Дейност Цена  
(в лева без 

ДДС) 

1 
Разработване на План за интегрирано развитие /ПИР/ на Община 
Велико Търново за периода 2021 – 2027 г. 

 

2 

Хармонизиране на План за устойчива градска мобилност 
(ПУГМ) на град Велико Търново към новите изисквания за 
стратегическо планиране на регионалното и пространственото 
развитие 

 

Обща стойност без ДДС:  



  

 
 Участници, които не са регистрирани по ЗДДС, посочват крайна цена.  
 

Предложената цена е определена при пълно съобразяване с пазарните условия и 
включва всички присъщи разходи за изпълнение на дейностите, необходими за качественото 
изпълнение на Услугата. 
 Предложените цени са определени при пълно съответствие с Техническата 
спецификация на Възложителя – Приложение № 1 към Поканата за участие в пазарните 
консултации. 
 

Декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните данни, които 
предоставям във връзка с участието на представлявания от мен участник в настоящите 
пазарни консултации, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни 
и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). 

 
 
 
 

Дата: …....................       ......................................... 
           (подпис) 

 


