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Образец към публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ 
                                                                                                      Приложение № 4 

ДО 
                                                             СДРУЖЕНИЕ „ЕКОСВЯТ РОДОПИ” 

        Ул. „Кольо Фичето № 4, гр. Смолян 4700 
 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

 
От…………………………….................. (наименование на участника), 

 
с ЕИК/БУЛСТАТ:............................,със седалище и адрес на управление………. ...................... , 
представляван от............................................ ………………………(име, презиме и фамилия и 
ЕГН) в качеството му на  ...................................................................  (длъжност)  на  
…………………....................................................................  (наименование на участника). 

 
за изпълнение на обществена поръчка при ред за възлагане чрез публична покана по чл. 51 
от ЗУСЕСИФ с предмет: „Организиране на събития“ по Проект “Пътеки за достъпен 
туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90,Договор с УО № 
В2.6с.06 / 15.12.2017,   финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A 
“Гърция-България 2014-2020 

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

След като подробно се запознахме с Техническата спецификация и изискванията на 
Възложителя за участие в обществената поръчка, отправяме нашето предложение за 
изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Организиране на събития“ по Проект 
“Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 
88 90, Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017,   финансиран по Програмата за 
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020, както следва: 
1. Концепция за изпълнение на поръчката /може да се представи и като отделен 

документ към техническотопредложение/ 
.............................................................................................................................................. 

2. Заявяваме, че сме в състояние да изпълним възложената ни работа качествено, в 
обема и със съдържанието, съгласно Техническата спецификация и настоящото 
предложение. 

3. Ангажираме се да организираме изпълнението на поръчката съобразно заложените в 
Техническата спецификация изисквания и указанията, дадени от Възложителя. 

4. За изпълнение на поръчката ще ползваме следния експертен състав: 
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Експерт 

(трите имена и позиция 
(длъжност) 

Образование 

(степен, специалност, година на 
дипломиране, № на диплома, 
учебно заведение) 

Специфичен опит 

(дейности/услуги предмет на изпълнени, 
длъжност, основни функции); 

1.    

N..    

 

5. Други условия при изпълнението на поръчката: 
5.1. Декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката и съгласни сме с 

поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

5.2. Декларираме, че сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор към 
документацията за обществената поръчка. 

5.3. Декларираме, че срокът на валидност на подадената от нас оферта е 90 дни и започва 
да тече от определения в обявлението краен срок за получаване на оферти. 

5.4. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 
на труд, които са в сила в Република България. 

5.5. Ще сключим договор в указания от Вас срок. 

Участниците, чиито Предложения за изпълнение на поръчката не отговарят на 
минималните изисквания на Възложителя, ще бъдат отстранени от участие в поръчката. 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Концепция за изпълнение на поръчката (в случай, че се прилага като отделен 

документ); 
2. Декларация по чл. 102, ал. 1 от Закона за обществените поръчки в свободен 

текст (Декларацията се прилага в случаите, когато това е приложимо). 
3. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника (Документът се прилага в случаите, 
когато това е приложимо). 

4. Други (в случаите, когато това е приложимо). 
 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране  
на неверни обстоятелства. 

 

Име и фамилия:  

Длъжност:  

Подпис и печат на 
упълномощено лице: 

 

Наименование на 
участника: 

 

Дата:  
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Образец към публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ 
                                                                                                                                Приложение № 5 

ДО 
                                                             СДРУЖЕНИЕ „ЕКОСВЯТ РОДОПИ” 

        Ул. „Кольо Фичето № 4, гр. Смолян 4700 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

от..............................................................(наименование научастника), 
 

с ЕИК/БУЛСТАТ:............................,със седалище и адрес на управление................................... , 
представляван от............................................ (име, презиме и фамилия и ЕГН) в качеството му 
на  .........................................................  (длъжност)  на  ..........................................  (наименование 
на участника). 

 
за изпълнение на обществена поръчка при ред за възлагане чрез публична покана по чл. 51 
от ЗУСЕСИФ с предмет: „Организиране на събития “ по Проект “Пътеки за достъпен 
туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90,   Договор с УО 
№ В2.6с.06 / 15.12.2017, финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A 
“Гърция-България 2014-2020 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
6. Ценово предложение: 

 

№ Пълно описание на предмета на поръчката 
от страна на кандидата 

Количество 
бр. 

Единична 
цена в лева 
без ДДС 

Общо цена в 
лева без 
ДДС 

 ( посочва се пълно описание на 
артикулите които се предлагат за 
доставката/ пълно описание и всички 
изисквания за предлаганата услуга) 

   

1.     
2.     
3.     
…     

 Обща стойност  

 
При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички 

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

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в 
пълно съответствие с гореописаната оферта. 

 
За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 

процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на: 
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Цифром: лв. без ДДС Словом: _____________________________лв. без ДДС 
 

Цифром: лв. с ДДС Словом: _____________________________лв. с ДДС 
 

 
Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда. 

 
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 

единичната/общата (уточнете) цена на офертата. В случай, че бъде открито такова 
несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (уточнете) цена в 
съответствие с единичната/общата (уточнете) цена на офертата. 

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

сумата, написана с думи. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Концепция за изпълнение на поръчката (в случай, че се прилага като отделен 

документ); 
2. Декларация по чл. 102, ал. 1 от Закона за обществените поръчки в свободен 

текст (Декларацията се прилага в случаите, когато това е приложимо). 
3. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника (Документът се прилага в случаите, 
когато това е приложимо). 

4. Други (в случаите, когато това е приложимо). 
 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране 
на неверни обстоятелства. 

 
 
 

Име и фамилия:  

Длъжност:  

Подпис и печат на 
упълномощено лице: 

 

Наименованиена 
участника: 

 

Дата:  

 


