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Образец 6 

 
 

ДО  
Сдружение „Институт за териториални иновации  
и сътрудничество - ИТИС“ 
Адрес за кореспонденция: 3700 Видин,  
ул. Цар Александър II № 27, ет. 1, офис 2 
 
 
 

О Ф Е Р Т А 
 
 
ОТ:_______________________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 
 
за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: 

“Събиране и анализ на информация и проучване на потенциалното приложение на 
туристически продукт „Арт и култура“ и свързаните с него услуги в трансграничния 
регион Румъния – България и консултации със заинтересованите страни в България”  

във връзка с изпълнението на проект “Активно изкуство за атрактивен туризъм” – 
АРТУР, код на проекта ROBG-368, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-

България 
 
 
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,  
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________ 
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:  
 

“Събиране и анализ на информация и проучване на потенциалното приложение на 
туристически продукт „Арт и култура“ и свързаните с него услуги в трансграничния 
регион Румъния – България и консултации със заинтересованите страни в България” 

 
 



 

                                                  
 
 

 
www.interregrobg.eu 

 
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз 

2 

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. 

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

ползваме подизпълнители (невярното се зачертава).                                                                                            
 
Ще изпълним на предмета на процедурата в указания срок от 60 (шестдесет) 

календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение. 
 
Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ 

(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана). 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

 
Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на 

настоящата процедура, предлагаме следната концепция за изпълнение на обществената 
поръчка: 
 
....................................................................................................................... 

(Техническото предложение е възможно да бъде отделно приложение към офертата) 
 

 
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, както следва: 

 
 

 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата 
процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на: 
 
 
Цифром:__________________ Словом:__________________________________ или 
 

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС) 
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При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи 

сумата, написана с думи. 
 
Приемаме предложеният начин на плащане както е посочен в т. III.1.2 от Поканата. 

 
Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 

 
1. Образец 1 – Списък на документите към офертата 
2. Образец 2 - Декларация ЕИК  
3. Образец 3 - Декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г. 
4. Образец 4 - Справка за оборот 
5. Образец 5 - Справка за изпълнени услуги  
6. Образец 6 - Оферта 
7. Образец 7 - Декларация за използване на подизпълнители 
8. Документи по т. 2, 3, 4 и 5 за всеки от подизпълнителите в съответствие с 

Постановление № 160 на МС от 2016 г. (когато се предвижда участието на 
подизпълнители); 

9. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в 
документацията за участие (изброяват се)…. 

 
 
 
 
ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 
 

___________________________________________ 
(име и фамилия) 
 
___________________________________________ 
(длъжност на представляващия кандидата) 

 


