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Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1
Име на кандидата:
Име на проекта:
Част: ……………..
№ според
номенклатурата
(по УСН, ТНС или
СЕК)

Наименование

Ед.
мярка

Разходни
норми

Ед. цена

Сума
/лв./

Анализ
МАТЕРИАЛИ:
0,00
МЕХАНИЗАЦИЯ:
мсм

0,00
0,00

ТРУД:
РАБОТНИК III ст.

ч.ч.

0,00
0,00

ДОПЪЛНИТЕЛНИ
РАЗХОДИ:
Доп. скл.р-ди (%)
Доп. р. механизация (%)
Доп. р-ди труд (%)
Всичко преки
(материали,
механизация и труд, без
допълнителни)
Общо допълнителни рди
Начисления (%)
(печалба)
Обща цена:

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Правно обвързващ подпис:
Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице

__________________________

Длъжност

__________________________
__________________________

Наименование на участника
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Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.1-08/014«Преструктуриране на ДМСГД от 0 до 3 г.», в изпълнение на
схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-08/2010, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.
.
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2
Списък на материалите включени в анализа
Име на кандидата:
Име на проекта:
Наименование

Ед. мярка

Единична
цена

Правно обвързващ подпис:
Дата
Име и фамилия

________/ _________ / ______
__________________________

Подпис на упълномощеното лице

__________________________

Длъжност
Наименование на участника

__________________________
__________________________

Процент на доставноскладови

2
Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.1-08/014«Преструктуриране на ДМСГД от 0 до 3 г.», в изпълнение на
схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-08/2010, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.
.
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа
Име на кандидата:
Име на проекта:
Име

Мярка

Бр.

К-во 1
степен

Правно обвързващ подпис:
Дата
Име и фамилия

________/ _________ / ______
__________________________

Подпис на упълномощеното лице

__________________________

Длъжност
Наименование на участника

__________________________
__________________________

Разц. 1
степен

К-во 2
степен

Разц. 2
степен

К-во 3
степен

Разц. 3
степен
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Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.1-08/014«Преструктуриране на ДМСГД от 0 до 3 г.», в изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.108/2010, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.
.
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №4
Списък на необходимата механизация
Име на кандидата:
Име на проекта:
Наименование

Количество

Цена на машиносмяна

Правно обвързващ подпис:
Дата
Име и фамилия

________/ _________ / ______
__________________________

Подпис на упълномощеното лице

__________________________

Длъжност
Наименование на участника

__________________________
__________________________
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Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.1-08/014«Преструктуриране на ДМСГД от 0 до 3 г.», в изпълнение на
схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-08/2010, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.
.

