
                                   

Проект: „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“, 

финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

 

                                                                                                                 Приложение № 1 – образец 

 

 

ИНДИКАТИВНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

                                                                               

ЗА 

определяне на прогнозната стойност за обществена поръчка с предмет   

  

         

„Създаване на Единна информационна система (ЕИС) за ВиК услугите и регистър на ВиК 

операторите и асоциациите по ВиК и Информационна система на водностопанските 

системи и съоръжения (ИС на ВСС) Обособена позиция 2: Проектиране, разработка и 

внедряване на  Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на ВиК 

операторите и асоциациите по ВиК“ 

 

 

 

ОТ: .................................................................................................……………….. 

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща) 

        

   

             Във връзка с обявената пазарна консултация с посочения по-горе предмет ви 

представяме нашето индикативно ценово предложение, както следва:  

 

1. Ценово предложение 

 

 

№ Доставки/Услуги Срок 
Цена без 

ДДС 
ДДС 

Крайна 

цена с 

ДДС 

Дейности относно Проектиране, разработка и 

внедряване на Проектиране, разработка и внедряване 

на  Единна информационна система за  за ВиК 

услугите и регистър на ВиК операторите и 

асоциациите по ВиК; 

 

 

  

1. Анализ и специфициране на изискванията      

2. 
Проектиране на ЕИС на ВиКУ и регистъра на 

АВиК и ВиКО; 

 
 

  



                                   

Проект: „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“, 

финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

 

3. Доставки на базов софтуер и СУБД     

4. Разработване на прототип      

5. 

Разработена Единна информационна система за 

ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК 

и ВиК 

 

 

  

6. Дигитализация, миграция и импорт на данни      

7. Георефериране на точка     

8. 

 

Обучение     

 

 
 

 

2. Срок за изпълнение: ХХХХХХ /посочва се в работни дни/ 

 

 

            Цената и срока са определени при пълно съответствие с ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ от пазарната консултация.           

            Ако участникът не е регистриран по Закона за данък върху добавена стойност (ЗДДС) 

лице,  той  посочва това обстоятелство в забележка към офертата и  не посочва ДДС в 

офертата. 

 

 

Дата: .........................                                                   ПОДПИС и ПЕЧАТ: ..................................... 

                                                                                      .......................................................................... 

                                                                                                                    /име и фамилия/ 

                                                                                      .......................................................................... 

                                                                                       /длъжност на представляващия участника/ 


