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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: 
„Организиране на информационни събития и промоционален тур” във връзка с 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 ГОСПОЖИ/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. 
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Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени 
за изпълнител, ще сключим договор в нормативно-установения срок. 

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата __________________ 
подизпълнители.                                                                ще ползваме/няма да ползваме 

 
Приемаме да изпълняваме поръчката съгласно графика за изпълнение на дейностите 

по проекта, като за всяко конкретно събитие Възложителят уведомява изпълнителя не по-
късно от 10 дни преди планираната дата за провеждането му. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на 

настоящата процедура, ще изпълним следното: 
 
 

  
Минимални изисквания на 
възложителя 
Услуга 

Предложение на кандидата Забележка 

1 Организиране на пресконференция за 25 души  

 

Услуги по организацията и 
провеждането (зала,  презентационна 
техника, кетъринг, покани, регистрация, 
снимки ) до постигане на индикатора 25 
души 

  

2 Организиране на форум сесия за 15 души 

  

Еднодневна форум сесия (зала,  
презентационна техника, кетъринг, 
покани, регистрация, снимки  и 
храноден) 

  

  Нощувка 1 бр.   

  
Форум сесия – половин ден ( зала,  
презентационна техника, кетъринг, 
покани, регистрация, снимки ) 

  

  Транспорт за участниците с автобус    

  Регистрация    

3 Организация и провеждане на обществени обсъждания за 150 души 
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Услуги по организацията и 
провеждането (зала,  презентационна 
техника, кетъринг, покани, регистрация, 
снимки ) до постигане на индикатора 
150 души 

  

4 Организиране и провеждане на промоционален тур с гребен поход по Дунав за 
младежи в района на Силистра и Кълъраш за 15 души 

  

Организиране и провеждане на 
промоционален тур с гребен поход по 
Дунав за младежи в района на Силистра 
и Кълъраш за 15 души (включва 2 
нощувки за 15 души; храноден за 3 дни 
за 15 души; осигуряване на лодки, 
лодководач/и, разрешителни, мерки за 
безопасност; транспорт 300 км в района 
на Силистра, вкл. винетка и такса 
ферибот; транспорт 300 км в района на 
Кълъраш, вкл. винетка и такса ферибот)  

  

     
 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

  Услуга 

Единична 
цена (в лв. с 
ДДС, когато 
е 
приложимо) 

Стойност (в 
лв. с ДДС, 
когато е 
приложимо) 

1 Организиране на пресконференция за 25 души  

 

Услуги по организацията и провеждането 
(зала,  презентационна техника, кетъринг, 
покани, регистрация, снимки ) до 
постигане на индикатора 25 души.  

  

2 Организиране на форум сесия за 15 души 

 общо   

  
Еднодневна форум сесия (зала,  
презентационна техника, кетъринг, 
покани, регистрация, снимки  и храноден) 

  

  Нощувка 1 бр.    
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Форум сесия – половин ден ( зала,  
презентационна техника, кетъринг, 
покани, регистрация, снимки ) 

  

  Транспорт за участниците с автобус.    

  Регистрация    

3 Организация и провеждане на обществени обсъждания за 150 души 

 

Услуги по организацията и провеждането 
(зала,  презентационна техника, кетъринг, 
покани, регистрация, снимки ) до 
постигане на индикатора 150 души 

  

4 Организиране и провеждане на промоционален тур с гребен поход 
по Дунав за младежи в района на Силистра и Кълъраш за 15 души 

 

Организиране и провеждане на 
промоционален тур с гребен поход по 
Дунав за младежи в района на Силистра и 
Кълъраш за 15 души (включва 2 нощувки 
за 15 души; храноден за 3 дни за 15 души; 
осигуряване на лодки, лодководач/и, 
разрешителни, мерки за безопасност; 
транспорт 300 км в района на Силистра, 
вкл. винетка и такса ферибот; транспорт 
300 км в района на Кълъраш, вкл. винетка 
и такса ферибот) 

  

     
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) 
 

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 разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в 
описания вид и обхват. 
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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) 

 


