П рилож ение № 5

БУРГАСВОЛАН ЕООД
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
За„ Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Областна
транспортна схема от квотата на Община Бургас по 10 обособени позиции”
за обособена позиция №7 - Автобусна линия Бургас- Средец; Автобусна линия БургасСредец / в учебен период;Автобусна линия Бургас- Средец /през Драчево; Автобусна линия
Бургас- Орлинци
ГЦена на билета за единично пътуване по всяко отделно направление, включено в
обособената позиция
1.1. за линия Бургас- Средец
- 3.33 /три лева и тридесет и три стотинки/ лева без ДДС
- 4.00 /четири/лева с ДДС
1.2. за линия Бургас- Орлинци

- 5.00 /пет/ лева без ДДС
- 6.00 / шест /лева с ДДС
2.Цената на билета за всяко населено място от Бургас, включено в настоящата
обособена позиция е:
2.1. Автобусна линия Бургас- Средец
2.1.1. спирки в гр. Бургас - 1.50 /един лев и петдесет стотинки/ лева с ДДС;
2.1.2. Константиново - 2.00 /два/ лева с ДДС;
2.1.3. Дебелт - 3.00 /три/ лева с ДДС;
2.1.4. Аврамов мост - 4.00 /четири/ лева с ДДС;
2.1.5. Средец - - 4.00 /четири/ лева с ДДС.
2.2.Автобусна линия Бургас- Средец /през Драчево
2.2.1. спирки в гр. Бургас - 1.50 /един лев и петдесет стотинки/ лева с ДДС;
2.2.2. Константиново - 2.00 /два/ лева с ДДС;
2.2.3. Дебелт - 3.00 /три/ лева с ДДС;
2.2.4. Аврамов мост - 4.00 /четири/ лева с ДДС;
2.2.5. Драчево - 4.00 /четири/ лева с ДДС;
2.2.6. Средец - 4.00 /четири/ лева с ДДС.
2.3.Автобусна линия Бургас- Орлинци
2.3.1. спирки в гр. Бургас - 1.50 /един лев и петдесет стотинки/ лева с ДДС;
2.3.2. Константиново - 2.00 /два/ лева с ДДС;
2.3.3. Тръстиково - 3.00 /три / лева с ДДС;
2.3.4. Ливада - 3.50 / три лева и петдесет стотинки / лева с ДДС;
2.3.5. Русокастро - 4.00 /четири/ лева с ДДС;
2.3.6. Желязово - 5.00 /пет/ лева с ДДС;
2.3.7. Суходол - 5.50 // пет лева и петдесет стотинки / лева с ДДС;
2.3.8. Орлинци - 6.00 /шест/ лева с ДДС;
равления.
на обособената позиция.

Указания:!. Т.1 се попълва толкова пъти, колкото е броят на включените
2. Т.2 се попълва за всяко населено място по маршрута (съгласно маршру!
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БУРГАСВОЛАН ЕООД
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
За„ Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Областна
транспортна схема от квотата на Община Бургас по 10 обособени позиции ”
за обособена позиция №7 —Автобусна линия Бургас- Средец; Автобусна линия БургасСредец / в учебен период;Автобусна линия Бургас- Средец /през Драчево; Автобусна линия
Бургас- Орлинци
1.Цена на месечна абонаментна карта изчислена на база 50 пътувания по всяко
отделно направление, включено в обособената позиция
1.1. за линия Бургас- Средец

- 112,50/сто и дванадесет лева и петдесет стотинки/ без ДДС
- 135.00 /сто тридесет и пет /лева с ДДС
1.2. за линия Бургас- Средец/ през Драчево/

- 112,50/сто и дванадесет лева и петдесет стотинки/ без ДДС
- 135.00 /сто тридесет и пет /лева с ДДС

1.3. за линия Бургас- Орлинци

- 168,75 /сто шестдесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки/ без ДДС
- 202.50 / двеста и два лева и петдесет стотинки / с ДДС

Указания: 1. ТА се попълва толкова пъти, колкото е броят на включе
2. Т.2 се попълва за всяко населено място по маршрута (съгласно мар
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