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Образец на оферта 
 

Проект „МЕМОФИШ“, еMS ROBG-420 
 

ДО  
………………………….. 
 

О Ф Е Р Т А 
 
От:__________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 
 
за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: 
Обособена позиция 1 „Разработване на местна стратегия на рибарската общност Силистра, 
България – Кълъраш, Румъния“ по проект „МЕМОФИШ - Памет и бъдеще. Разкази за 
Дунавската цивилизация“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество 
ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014 – 2020 г., № ROBG-420 
 
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,  
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________ 
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,  
ЕИК /Булстат: _____________________________,  
представлявано от _____________________________________________, в качеството му на 
___________________________________. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за 
определяне на изпълнител с предмет:  
 
„………………………………….“ по проект „МЕМОФИШ - Памет и бъдеще. Разкази за Дунавската 
цивилизация“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А 
Румъния – България 2014 – 2020 г., № ROBG-420 
 
Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и 
условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас 
условия и ги приемаме без възражения. 
 
Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за 
изпълнител, ще сключим договор в нормативно-установения срок. 
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Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата __________________ 
подизпълнители.                                                                ще ползваме/няма да ползваме 
 
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата 
процедура, ще изпълним следното: 
 
 
Дейност Минимални 

изисквания на 
Възложителя 
 

Срок Предложение 
на изпълнителя 

Предложение 
на изпълнителя 
- срок 

ЕТАП1   
Кратко 
описание на 
стратегически 
/ планови 
документи на 
местно, 
регионално, 
национално, 
трансгранично 
и Европейско 
нива 

Това са документи, 
касаещи българските и 
румънските общности в 
Силистра, България – 
Кълъраш, Румъния в 
определената от 
бенефициента 
огледална 
трансгранична 
рибарска зона между 
България и Румъния.  
Разработката на този 
етап включва изготвяне 
на библиографска 
справка с кратко 
описание на 
съдържанието на 
описаните документи.   
 
Резултат:Изпълнителят 
трябва да представи 
библиографска справка 
на тези документи.  
 
 
 
 

До 1 месец 
след 
подписване 
на договор. 
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ЕТАП2   
Разработванe 
на 
сравнителен 
анализ 
 

Сравнение между 
приоритети/мерки/ 
дейности, залегнали в  
местните документи и 
тези в документа "Обща 
политика за опазване, 
развитие и 
оползотворяване на 
наследството на 
рибарските общности" 
/“Common policy for 
preservation, 
development and 
utilization of the 
fishermen communities’ 
legacy” /, разработен 
по проекта, както и в 
други съответстващи 
документи, посочени 
от бенефициента 
 

До 1 месец 
след Eтап1 

  

SWOT анализ Разработване на SWOT 
анализ върху  
характеристиките на 
огледалната 
трансгранична 
рибарска общност с 
оглед последваща 
валоризация на 
културното наследство 
на тези общности по 
река Дунав  
Резултат: 
Сравнителен и SWOT 
анализи 
 

  

ЕТАП3   
Разработванe 
на Първи 
вариант на 
съвместната 

Стратегията трябва да 
съдържа  
приоритети/мерки/ 
дейности, чрез които 

До 2 
месеца 

след Eтап2 
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стратегия за 
съвместно 
валоризиране 
на 
наследството 
на рибарските 
общности 
 

да бъде развит 
туристическия 
потенциал на 
трансграничните 
рибарски общности, 
като същевременно се 
запазят традициите и 
природните ресурси.  
Документът трябва да 
дефинира препоръки 
за промяна на 
политиката за 
валоризация, насочени 
към местните и 
регионални власти в 
България и Румъния  
според 
съответстващото 
административно 
устройство на двете 
държави. 
 

Определяне 
на 
участниците 
във форум за 
обсъждане на 
стратегията 
 

Пред вид 
провеждането на 
Обществен форум за 
обсъждане на Първия 
вариант на 
стратегията, 
изпълнителят трябва 
да окаже Техническа 
помощ и консултации 
на  бенефициента за 
определяне на 
ключовите 15 
участници в  
обсъждането.   
 

  

участие по 
време на 
форума 

По време на Форума от 
Изпълнителя се очаква  
- Да фасилитира/ 
модерира форума  
- да подготви и 
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представи 
съдържанието на 
Стратегията по 
подходящ 
интерактивен начин; 
- Да модерира 
дискусиите 
     - Да води протокол/ 
записки от събитието с 
фокус върху 
подадените от 
аудиторията 
предложения за 
промени 
Резултат: Проведен 
форум, описани 
предложения, 
разработен и обсъден 
Първи вариант на 
стратегията 

ЕТАП4   
Разработванe 
на 
Окончателна 
версия на 
съвместната 
местна 
стратегия за 
съвместно 
валоризиране 
на 
наследството 
на рибарските 
общности 
 

Изготвяне в писмен 
вид на подадените от 
аудиторията 
предложения за 
промени за последващо 
включване в 
Стратегията.  
 
Предаване на 
окончателен вариант 
на Документа.  
 
Резултат: Финална 
версия на Стратегията  

До 1 месец 
след Eтап3 

  

 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 
процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на: 
 
Цифром:__________________ Словом:__________________________________ 
(посочва се цифром и словом стойността с включен ДДС - ако е приложимо) 
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При несъответствие между сумата, изписана с цифри и тази, изписана с думи, важи сумата, 
изписана с думи. 
 
При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили 
всички права на интелектуална собственост и всички разходи, свързани с качественото 
изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват. 
 
 
Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ 
(посочва се срокът, определен от Възложителя в публичната покана) 
 
 
Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме следните документи: 
 

1. .................................................................................................. 
2. .................................................................................................. 
3. .................................................................................................. 

ДАТА: _____________ г.    
 
ПОДПИС и ПЕЧАТ 
___________________________________________ 
(име и фамилия) 
___________________________________________ 
(длъжност на представляващия кандидата) 
 


