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УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

Настоящата документация е изготвена с цел да помогне  участниците да се 
запознаят с условията при подготовка на офертите им за участие в тази процедура, 
съгласно ЗОП и съдържа: 

1. Решение №10/16.04.2013г. на Директора на ОП „Градини и паркове” 
 2. Обявление за възлагане на обществена поръчка 
 3. Условия за участие и провеждане на процедурата  
 4. Спецификация за доставка на декоративна растителност - Приложение №1 
 5. Образец на офертата – Приложение №2 
 6. Образец на ценово предложение – Приложение №№ от №3-1 до №3-6 
 7. Проект на договор за възлагане на обществена поръчка – Приложение № 4  

 Участниците в процедурата следва да прегледат и да спазват  всички указания, 
образци, условия, срокове  и изисквания, представени в документацията. 
 Обществената поръчка е с предмет: Доставка на декоративна растителност за 
нуждите на Община Пловдив през 2013г. по обособени позиции, подробно описани в 
Приложение №1 от настоящата документация за участие и включва доставка на: 

• Широколистни дървета контейнер 
• Иглолистни дървета контейнер 
• Субтропични растения 
• Разсад широколистни дървета 
• Разсад иглолистни дървета 
• Разсад храсти  

 Място на изпълнение: Разсадник на ОП “Градини и паркове”, гр. Пловдив, ул. 
Рогошко шосе  
 Срок за изпълнение на доставките: срокът за доставка не може да бъде по-
голям от 20 дни след писмена заявка от страна на възложителя.  
 Размер и условия на гаранцията за изпълнение: сума в размер на 2 % от 
стойността на договора, която Възложителят има право да усвои, при условие че 
изпълнителят не изпълни изцяло задълженията си по договора за възлагане на 
обществената поръчка.   
 Срок на валидност на офертите: 60 календарни дни считано от крайния срок 
за тяхното получаване;  

Изисквания към участниците: В процедурата могат да участват както 
български, така и чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани 
съгласно националното си законодателство, включително и техни обединения, които 
отговарят на изискванията на Глава четвърта, Раздел първи от Закона за обществените 
поръчки, посочени от възложителя. При обединения или консорциуми, които не са 
юридически лица, изискванията се прилагат към обединението като цяло.  

Образуване на предлаганата цена: Цената, която ще заплати възложителя за 
изпълнението на поръчката, представлява крайна доставна цена на растителността, в 
която са включени ДДС и всички разходи до краен получател – разсадник на  ОП 
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“Градини и паркове”, гр. Пловдив, ул. Рогошко шосе и остава непроменена за срока на 
договора/ до 31.12.2013г./. 
  Финансиране: Плащането по поръчката ще се извърши с бюджетни средства на 
предприятието след доставка, по банков път, въз основа на приемо- предавателен 
протокол и  издадена фактура. 
 Участниците представят следните документи, за да бъдат допуснати до участие в 
процедурата и разглеждане на ценовото предложение: 

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата. Списъкът трябва да е 
подписан от законния представител на участника или упълномощеното лице. 

2. Оферта, направена по образец – Приложение №2 от документацията за 
участие, подпечатана с печата на участника и подписана от неговия законен 
представител и поставена в отделен запечатан непрозрачен плик, надписан “Плик №2 – 
Предложение за изпълнение на поръчката”. В случай че участникът подава оферта за 
повече от една обособена позиция, плик №2 се представя за всяка една от тях 
поотделно.  

3.  Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския 
регистър или копие от документ за регистрация, когато участникът е юридическо лице 
или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност, когато участникът е 
физическо лице (във формата на копия, заверени от участника с неговия печат и гриф 
„Вярно с оригинала”); За чуждестранните лица - съответен еквивалентен документ от 
държавата, в която са установени, който се представя в официален превод. 

При участник обединение, което не е юридическо лице, документите се 
представят от всяко физическо и/или юридическо лице, участник в обединението. 

4. При участници – обединения, които не са юридически лица, документ за 
създаване на обединение за участие в обществена поръчка, подписан от лицата в 
обединението,  като задължително се посочва представляващия и разпределението на 
участието на лицата, недопустимостта на промяна в членовете на обединението. 
Документът следва да е  представен в оригинал или нотариално заверено копие. 

5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т.1, т.2а,т.3 
и т.5  и ал. 5 от Закона за обществените поръчки, подписани от съответното физическо 
лице в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки 
– декларации се приемат само в оригинал.  Участниците трябва да декларират липсата 
на задължения  по чл.47, ал.2, т.3 както към Община Пловдив, така и към общината по 
седалището си. 

При участник обединение, което не е юридическо лице, документите по т.3 и 5 
се представят от всяко физическо и/или юридическо лице. 

6. Копие на документа за закупена документация за участие; 
7. Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата и останалите 

документи са подписани от лице, различно от законния представител на участника – в 
оригинал или във формата на нотариално заверено копие; 

8. Декларация за ползване/ неползване на  подизпълнители, които ще участват 
при изпълнение предмета на поръчката, вида на работите и дела на тяхното участие на 
обществената поръчка, ако участникът предвижда подизпълнители (списък с данни на 
подизпълнителя, като към списъка се прилагат и документите по т.3 и т.5  от 
настоящата документация). 
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9. Декларация от подизпълнителите с изричното им съгласие за участие при 
изпълнение на поръчката и описание на дела от обществената поръчка, и вида на 
дейностите, които ще изпълняват подизпълнителите (ако има такива) 

10.Декларация за приемане на условията в проекта на договора 
Документите, изискани от възложителя по посочените по-горе точки 1, 3-10, 

отнасящи се до критериите за подбор на участниците се поставят в отделен непрозрачен 
запечатан плик с надпис: „Плик № 1 „Документи за подбор”. 

11. Ценово предложение, изготвено в пълно съответствие с  Приложение №2, 
подписано на всяка страница и подпечатано с печата на участника. Ценовото 
предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис: „Плик №3 – 
Предлагана цена по СОП №…”  (цените трябва да бъдат посочени в български лева, с 
точност до втория знак след десетичната запетая: в цената трябва да са включени 
всички разходи по изпълнение на поръчката и ДДС). В случай че участникът подава 
оферта за повече от една обособена позиция, плик №3 се представя за всяка една от тях 
поотделно. 

Всеки участник задължително представя комплекта от документи от т. 1 до т. 11. 
Условие за участие в процедурата е представяне на необходимия комплект от 
документите в съответствие с изискванията на възложителя. 

 В случай че при отваряне на документите присъства лице, различно от законния 
представител на участника е необходимо изрично пълномощно, представено в 
оригинал. Възложителят може по всяко време да проверява достоверността на данните 
и да изисква в подходящ срок от участниците допълнителна информация. 

Участниците не могат да представят варианти в офертата си. Всеки участник 
може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка по една, няколко 
или всички обособени позиции. При изготвяне на офертата участниците трябва да се 
съобразяват с образеца на офертата – Приложение №2 и указанията за нейното 
изготвяне и представяне за участие в процедурата. Когато участник в процедурата е 
чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език, 
документът по т.3 се представя в официален превод, а документите по т.5, които са на 
чужд език, се представят и в превод.  

Офертата за участие в процедурата се изготвя, предава и приема в съответствие 
с изискванията на чл. 57 от ЗОП и условията на възложителя. На всяка страница 
офертата се подписва от законния представител на участника или упълномощено от 
него лице, чието упълномощаване се доказва с нотариално заварено пълномощно, 
представено с офертата. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с 
ненарушена цялост от участника или от упълномощен от него представител лично или 
по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се посочват 
наименование, адрес за кореспонденция, пощенски код, телефон и по възможност факс 
и електронен адрес. В така описания плик се поставят три отделни запечатани, 
непрозрачни и надписани плика съобразно изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП. 

Срокът за подаване на офертите е до 17.00 часа на 15.05.2013 г. в 
Деловодството на ОП “Градини и паркове”, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64а.  

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка 
се получават от деловодството на ОП “Градини и паркове”. Цената на документацията 
за участие в процедурата е на стойност е 6/шест/ лева с ДДС, които се заплащат в 
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касата на ОП “Градини и паркове”, гр. Пловдив. Срокът за получаване на документация 
е до 17.00 ч. на 08.05.2013г  

 Критерий за оценка: най-ниска цена.  
Датата, часът и мястото на отваряне на офертите са: на 16.05. 2013 г. от  10.00 

часа в ОП “Градини и паркове”, гр. Пловдив, ул. Даме Груев №64А.  
 Комисията, назначена със заповед на директора на ОП “Градини и паркове” 
започва работа по разглеждането, оценката и класирането на офертите на участниците 
от 10.00 часа на 16.05.2013 г.  
 При отваряне на офертите могат да присъстват законните представители на 
участниците, подали предложения за участие в процедурата, представители на 
организации с нестопанска цел и на медиите, или упълномощени по надлежен ред лица. 

Участниците се отстраняват от участие, когато: не са представени документи, 
които задължително се изискват за участие в процедурата или липсват документи, 
посочени в списъка на документите, съдържащи се в офертата; въпреки формалните 
съответствия се установи наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 или ал. 5 от 
ЗОП; офертата не отговаря на предварително обявените условия от възложителя; 
представената оферта не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. 

 Възложителят може по всяко време да проверява достоверността на 
информацията и да изисква в подходящ срок от участниците допълнителна информация 
относно техните възможности за изпълнение на поръчката, икономическо и финансово 
състояние или относно качеството и произхода на предлаганите изделия. 

При оценката на офертите Комисията се придържа към предварително 
определените условия и методиката за оценка на офертите. Комисия класира 
допуснатите до оценка на офертите участници по възходящ ред въз основа на критерия 
«най-ниско предложена цена» като класираният от комисията на първо място участник 
се определя за изпълнител на обществената поръчка. След изготвяне на оценката и 
класирането, Комисията представя протоколите от своята работа на директора на 
предприятието, който обявява с решение класирането и определя класирания на първо 
място за изпълнител на поръчката.  

За датата, мястото и часа на оповестяване на ценовите оферти, участниците ще 
бъдат уведомени най-малко два дни преди провеждането на заседанието на 
официалната интернет страница на ОП „Градини и паркове” с адрес 
http://www.gradinipl.bg. Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от 
разглеждането и оценяването на представената от него оферта.  

Договорът за обществена поръчка се подписва от определения за изпълнител 
участник в 30-дневен срок от изтичане на срока за оспорване на решението за 
определяне на изпълнител. Липсата на безусловно изразена воля за сключване на 
договор в рамките на посочения 30-дневен срок се счита за неоснователен отказ за 
подписване на договор.  

Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за 
изпълнител, който при подписване на договора не представи: 1). документ за 
регистрация; 2). документите по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП, като за липсата на 
задължения  по чл.47, ал.2, т.3 документи се представят както от Община Пловдив, така 
и от общината по седалището на участника  и 3).  документ за направена гаранция за 
изпълнение. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 1 
  Спецификация за доставка на декоративна растителност  
      

 
СОП 1 Широколистни дървета контейнер 
 

 
 
 
СОП 2 Иглолистни дървета контейнер 
№                  Вид             Форма Височина   

m 
           Брой 

1. Лавзонски 
лъжекипарис 

Fletcheri    1.20÷1.50            до 50 

2. Лавзонски 
лъжекипарис 

Alumigold    1.20÷1.50            до 50 

3. Лавзонски 
лъжекипарис 

Globus    0.80÷1.00            до 50 

4. Туя източна Piramidalis aurea    1.30÷1.50            до 70 
5. Туя източна Juniperoides    1.00÷1.30           до 70 
6. Аризонски кипарис Aurea    1.80÷2.00           до 50 
7. Кедър атласки                -    1.80÷2.00           до 50 
8. Пиния                -    2.00÷2.50           до 50 
9. Юниперус communis Hibernica    1.00÷1.30           до 70 
10. Юниперус scopulorum 

Skyrocket 
   1.20÷1.30           до 70 

11. Купресоципарис Leylandii 
castlewelan 

   1.20÷1.50           до 30 

     
 
 
 

№               Вид               Форма        Височина   m       Брой 
1. Албиция Summer Schocolade                  1.40÷1.60     до 20 
2. Бреза Pendula purpurea          2.50÷3.00     до 20 
3. Явор Palmatum 

atropurpueum 
         1.50÷1.80     до 10 

4. Софора Pendula          1.80÷2.20     до 15 
5. Прунус cerasifera Hollywood          2.00÷2.50     до 40 
6. Робиния Umbraculifera          2.00÷2.50     до 20 
7. Явор Platanoides Glubosum          2.00÷2.50     до 10 
8. Лагерстремия indica          1.60÷2.00     до 20 
9. Илекс aquifolium          0.80÷1.00     до 30 
10. Магнолия Grandi flora          1.20÷1.50     до 20 
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СОП 3 Субтропични растения 
№                                 Вид       Височина   m                 Брой 
1. Олеандър червен           0.80÷1.20                до 100 
2. Палма Трахикарпус           1.20÷1.50                до 10 
3. Палма Трахикарпус            2.50÷3.00                до 10 
4. Палма Трахикарпус           3.50÷4.00                до 10 
5. Палма Трахикарпус           5.50÷6.00                до 10 
6. Палма  Вашингтония           1.20÷1.50                до 10 
7. Палма  Вашингтония           2.50÷3.00                до 10 
8. Палма  Вашингтония           3.50÷4.00                до 10 
9. Палма  Вашингтония           5.50÷6.00                до 10 
 
 
СОП 4 Разсад широколистни дървета 
№                                         Вид                               Брой 
1. Чинар яворолистен                            до 800  
2. Липа сребролистна                            до 600 
3. Червен дъб                            до 600 
4. Лиродендрон                            до 300 
5. Явор палмоволистен                            до 250 
 
 
СОП 5 Разсад иглолистни дървета 
№                        Вид                   Форма                 Брой 
1. Сребрист смърч                   -               до 500 
2. Туя източна Piramidalis Aurea               до 1000 
3. Туя западна Smaragd               до 1000 
4. Кипарис Аризонски                  -               до 300 
5. Лъжекипарис lawsoniana Alumigold               до 200 
6. Лъжекипарис lawsoniana Erecta viridis               до 200 
7. Лъжекипарис lawsoniana Aurea               до 200 
8. Кедър Libani subsp. atlantica               до 200 
9. Юниперус scopulorum skyrocket               до 300 
10. Юниперус scopulorum Blue Heaven               до 300 
11. Купресоципарис Leylandii Castlewellan               до 300 
  
 
СОП6 Разсад храсти 
№                                 Вид                      Форма                 Брой 
1. Берберис ottawensis Auricoma               до 2000 
2. Берберис ottawensis Superba               до 2000 
3. Дойция hybrid Perzle Rosa               до 1600 
4. Лавандула Intermedia Grosso               до 1500 
5. Спирея japonica Gold mound               до 1200 



                           ОП „ГРАДИНИ И ПАРКОВЕ” ПЛОВДИВ 
       Ул. „Даме Груев”№ 64 А,E-mail:gradini@abv.bg 
                   Тел.:032/62-43-01;Факс:032/63-24-19 

                                      
                               
                            
 

              
            ●   Пловдив-кандидат за Европейска столица на културата 2019 година  ● 

6. Спирея japonica Little Princess               до 1200 
7. Вейгела florida Variegata                до 1200 
8. Вейгела Marjorie               до 1200 
9. Вейгела Carnaval               до 1200 
10. Физокарпус Opulifolium Purpureus               до 1600 
11. Цеанотус pallidus Perle Rose               до 1200 
12. Ерика Carnea vivellii               до 1000 
13. Фотиния                             -               до 1000 
14. Юниперус horizontalis Andorra 

Compact 
              до 1300 

15. Юниперус horizontalis Prince of Wales               до 1300 
16. Юниперус chinensis stricta               до 1200 
17. Юниперус Sabina               до 1600 
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   П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 2 
 

О Б Р А З Е Ц   Н А   О Ф Е Р Т А Т А 
 

за участие в процедура за възлагане на обществената поръчка за доставка на 
декоративна растителност за нуждите на  Община Пловдив през 2013г по 

самостоятелно обособени позиции 
 

1. Административни сведения за участника:  
 
• Наименование и ЕИК….…………………………….................................. 

 

• Адрес и/или факс за връзка с участника: ................................................ 
 

• Лице за контакти:…………………………………………………………. 
 

 

2. Подизпълнители на обществената поръчка - ако има такива: ........... 

 

3. Дял на участие на подизпълнителите - ако има такива: ...................... 

 

  

4. Обособена/и  позиция/и, за които се подава офертата: 

 _____________________________________________________________________ 

 

5. Описание  (технически спецификации) на предлаганата растителност / 
вид, форма, размер, развитие на корона, наличност/ : 

 _____________________________________________________________________ 

 

6. Срок за изпълнение на доставката – не повече от 20 дни след заявка на 
възложителя: 

 _____________________________________________________________________ 

 

7. Начин и срок за плащане на цената на доставките: 

 _____________________________________________________________________ 

/ срокът за разплащане не трябва да е по-дълъг от 30 дни / 
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Декларираме, че сме запознати с условията на възложителя, отразени в 
Документацията за участие в откритата процедура и сме съгласни да ги спазваме. 
Приемаме, в случай че бъдем определени за изпълнител по обществената поръчка, 
при подписване на договора ще представим изискуемите от ЗОП и посочени в 
условията за участие документи.  

 

Дата. Имена и подпис на лицето, имащо право да представлява участника в 
процедурата и качеството в което се подписва. Печат на участника. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 3 -1
      

 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
за участие в процедура за възлагане на обществената поръчка за доставка на 
декоративна растителност за нуждите на  Община Пловдив през 2013г по 

самостоятелно обособени позиции 
 

от: 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

(наименование на участника) 
 
 

Предлагаме единична цена франко склада на възложителя –Декоративен 
разсадник Ландос, Рогошко шосе, гр. Пловдив за растителността, посочена в 
Спецификацията на възложителя - Приложение №1 
 

по СОП № 1 Широколистни дървета контейнер, както следва: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: 
………………………(сумата от единичните цени на предлаганата растителност 
/колона три/ по т.1 до  10) 

 
 
Дата: ............................ г. 
 
      .................................... 
      (име, подпис, печат)  

 

№               Вид Единична цена  с ДДС Количество 

1. Албиция      до 20 
2. Бреза      до 20 
3. Явор      до 10 
4. Софора      до 15 
5. Прунус      до 40 
6. Робиния      до 20 
7. Явор      до 10 
8. Лагерстремия      до 20 
9. Илекс      до 30 
10. Магнолия      до 20 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 3 -2 
     

 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
за участие в процедура за възлагане на обществената поръчка за доставка на 
декоративна растителност за нуждите на  Община Пловдив през 2013г по 

самостоятелно обособени позиции 
от: 

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

........................................................................................................................................ 
(наименование на участника) 

Предлагаме единична цена франко склада на възложителя –Декоративен 
разсадник Ландос, Рогошко шосе, гр. Пловдив за растителността, посочена в 
Спецификацията на възложителя - Приложение №1: 

 
 по СОП № 2 Иглолистни дървета контейнер, както следва: 
 
№                  Вид Единична цена с 

ДДС 
Количество 

1. Лавзонски лъжекипарис             до 50 

2. Лавзонски лъжекипарис             до 50 

3. Лавзонски лъжекипарис             до 50 

4. Туя източна             до 70 
5. Туя източна            до 70 
6. Аризонски кипарис            до 50 
7. Кедър атласки            до 50 
8. Пиния            до 50 
9. Юниперус            до 70 
10. Юниперус            до 70 
11. Купресоципарис            до 30 
    
 
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: ………………………  
(сумата от единичните цени на предлаганата растителност/колона три/ по т.1 до 
11) 

 
Дата: ............................ г. 
 
      .................................... 
      (име, подпис, печат)  
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 3 -3 
     

 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
за участие в процедура за възлагане на обществената поръчка за доставка на 
декоративна растителност за нуждите на  Община Пловдив през 2013г по 

самостоятелно обособени позиции 
от: 

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

........................................................................................................................................ 
(наименование на участника) 

 
 

Предлагаме единична цена франко склада на възложителя –Декоративен 
разсадник Ландос, Рогошко шосе, гр. Пловдив за растителността, посочена в 
Спецификацията на възложителя - Приложение №1: 

 
 по СОП №3 - Субтропични растения, както следва: 
 
№                                 Вид Единична цена с ДДС Количество 

1. Олеандър червен       до 100 
2. Палма Трахикарпус       до 10 
3. Палма Трахикарпус        до 10 
4. Палма Трахикарпус       до 10 
5. Палма Трахикарпус       до 10 
6. Палма  Вашингтония       до 10 
7. Палма  Вашингтония       до 10 
8. Палма  Вашингтония       до 10 
9. Палма  Вашингтония        до 10 

 
 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: ………………………  
(сумата от единичните цени на предлаганата растителност /колона три/ по т.1 до 
9) 

 
 
Дата: ............................ г. 
 
      .................................... 
      (име, подпис, печат)  
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 3 -4
      

 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
за участие в процедура за възлагане на обществената поръчка за доставка на 
декоративна растителност за нуждите на  Община Пловдив през 2013г по 

самостоятелно обособени позиции 
от: 

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

........................................................................................................................................ 
(наименование на участника) 

 
 

Предлагаме единична цена франко склада на възложителя –Декоративен 
разсадник Ландос, Рогошко шосе, гр. Пловдив за растителността, посочена в 
Спецификацията на възложителя - Приложение №1: 

 
 

 по СОП №4 Разсад широколистни дървета, както следва: 
 
№                                         Вид Единична цена 

с ДДС 
Количество 

1. Чинар яворолистен                             
до 800  

2. Липа сребролистна                             
до 600 

3. Червен дъб                             
до 600 

4. Лиродендрон                             
до 300 

5. Явор палмоволистен                             
до 250 

 
 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: 
………………………(сумата от единичните цени на предлаганата растителност 
/колона три/ по т.1 до  5) 

 
 
Дата: ............................ г. 
 
      .................................... 
      (име, подпис, печат)  
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 3 -5 
     

 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
за участие в процедура за възлагане на обществената поръчка за доставка на 
декоративна растителност за нуждите на  Община Пловдив през 2013г по 

самостоятелно обособени позиции 
от: 

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

........................................................................................................................................ 
(наименование на участника) 

 
 

Предлагаме единична цена франко склада на възложителя –Декоративен 
разсадник Ландос, Рогошко шосе, гр. Пловдив за растителността, посочена в 
Спецификацията на възложителя - Приложение №1: 

 
 по СОП №5 - Разсад иглолистни дървета, както следва: 
 
№                        Вид Единична цена с ДДС Количество 
1. Сребрист смърч         до 500 
2. Туя източна        до 1000 
3. Туя западна        до 1000 
4. Кипарис Аризонски        до 300 
5. Лъжекипарис        до 200 
6. Лъжекипарис        до 200 
7. Лъжекипарис        до 200 
8. Кедър        до 200 
9. Юниперус        до 300 
10. Юниперус        до 300 
11. Купресоципарис         до 300 

 
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5: ……………………… 

       (сумата от единичните цени на предлаганата растителност/ колона три/ 
по т.1 до 11) 

 
 
Дата: ............................ г. 
 
      .................................... 
      (име, подпис, печат)  
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 3  -6 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за участие в процедура за възлагане на обществената поръчка за доставка на за участие 

в процедура за възлагане на обществената поръчка за доставка на декоративна 
растителност за нуждите на  Община Пловдив през 2013г по самостоятелно обособени 

позиции 
от: 

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

........................................................................................................................................ 
(наименование на участника) 

 
Предлагаме единична цена франко склада на възложителя –Декоративен 

разсадник Ландос, Рогошко шосе, гр. Пловдив за растителността, посочена в 
Спецификацията на възложителя - Приложение №1: 

 
 по СОП № 6 - Разсад храсти, както следва: 
 
№                                 Вид Единична цена с ДДС  Количество 
1. Берберис      до 2000 
2. Берберис      до 2000 
3. Дойция      до 1600 
4. Лавандула      до 1500 
5. Спирея      до 1200 
6. Спирея      до 1200 
7. Вейгела      до 1200 
8. Вейгела      до 1200 
9. Вейгела       до 1200 
10. Физокарпус       до 1600 
11. Цеанотус       до 1200 
12. Ерика       до 1000 
13. Фотиния       до 1000 
14. Юниперус       до 1300 
15. Юниперус       до 1300 
16. Юниперус       до 1200 
17. Юниперус        до 1600 
 
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6: ……………………… 

       (сумата от единичните цени на предлаганата растителност /колона три/ 
по т.1 до т.17) 

 
 
Дата: ............................ г.   .................................... 
      (име, подпис, печат)  


