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 Приложение 1 

към Публичната покана 

 

ДО  

СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 

НА КРЕДИТНИТЕ КООПЕРАЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА 

МИКРОФИНАНСИРАНЕ" /БАККОМ/ - 

ПЛОВДИВ  

 бул. ХРИСТО БОТЕВ № 27А 

 

 

О Ф Е Р Т А 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 

за участие в избор на изпълните по реда на ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г. и Постановление                

№ 160 на Министерския съвет от 2016 г. 

  

с адрес: гр. _____________________ ул.____________________________________, № ______,  

тел.: _______________________, факс: ________________, e-mail: _______________________ 

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,  

ЕИК /Булстат: _____________________________,  

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________, 

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на 

___________________________________.  

 

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ, 

 

Във връзка с публична покана № …… от дата ……….., Ви представяме нашата оферта за участие 

в процедура за избор на изпълнител с предмет:  

"Събиране и обработка на информация, свързана с подобряване на активното 

гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за кооперативните 

структури в България”  по 5 обособени позиции, 

 

за Обособена позиция …………………………………………………………………………………… 
(№  и наименование на обособената позиция) 

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и 

условията за участие в горепосочената 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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1. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  

Предлагаме да изпълним предмета на поръчката в частта на обособената позиция, за която 

участваме, съгласно изискванията на бенефициента, посочени в поканата и приложенията към 

нея и приложената от нас/мен като неразделна част от настоящата оферта Обяснителна 

записка. 
 

2. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  

 

За изпълнение предмета на поръчката в частта на обособената позиция, за която 

участваме, съгласно изискванията на бенефициента, посочени в поканата и приложенията към 

нея, правим следното ценово предложение: 

 

Цифром:__________________ лв. без ДДС Словом:_________________________________ 

 

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи 

сумата, написана с думи. 

 

При така предложените от нас условия, ценовата ни оферта включва всички разходи, 

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

Декларирам/е, че съм/сме запознати, че в стойността на външната услуга за изпълнението 

на Обособената позиция на поръчката, за която подавам/е оферта, са включени всички разходи, 

необходими за извършване на услугата, в т.ч. разходи за командировки в страната (ако е 

приложимо), разходи за дължимите осигуровки от страна на Възложителя и Изпълнителя (ако е 

приложимо) и други.  

 

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА: ________________________________ 

 

4. ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: _________________________________________  

                             (от крайния срок за получаване на оферти) 

 

5. ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ СМЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗПЪЛНИМ КАЧЕСТВЕНО 

ПРЕДМЕТА НА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ НА ПРОЦЕДУРАТА, В ПЪЛНО 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ГОРЕОПИСАНАТА ОФЕРТА.  

 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА: Изреждат се всички приложения към оферта 
 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

                    (име и фамилия) 

___________________________________________ 

                                                                                    (длъжност на представляващия кандидата) 


