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Образец към публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ 

                                                                      ДО:СДРУЖЕНИЕ „ЕКОСВЯТ РОДОПИ“ 

ул. „Кольо Фичето“ №4, гр. Смолян 4700 

 

ЦЕНОВО 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, съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на 

участващите страни. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 

процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на: 

Цифром: лв. без ДДС(Словом: ) 

 

Цифром: лв. с ДДС(Словом: ) 

 

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. 

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

труда. 

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

сумата, написана с думи. 
 

Име и фамилия:  

Длъжност:  

Подпис и печат на 

упълномощено лице: 

 

Наименование на 

участника: 

 

Дата:  

 
 

Този документ е създаден в рамките на Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, Абревиатура “ Access2Heritage ” реф. № 2055, Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017, MIS код 501 88 
90  финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на участващите страни. Цялата 

отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Сдружение Екосвят Родопи“– Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното 
становище на Европейския съюз, на участващите държави, на Управляващия орган и на Съвместния секретариат http://www.greece-bulgaria.eu/http://www.greece-bulgaria.eu/ 

http://www.greece-bulgaria.eu/

