
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Изработка и монтаж на 1 бр. временна билборд и 1 бр. постоянна обяснителна 
табела за популяризиране резултатите от проекта“ в рамките на проект „Изкуство и 
култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ 
Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, 
специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на 
природното и културно наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество 
1НТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020“, запазена на основание чл. 80, ал.1 от 
ППЗОП”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с изискванията в документацията и условията за участие в 
избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изработка и монтаж на 1 бр. 
временен билборд и 1 бр. постоянна обяснителна табела за популяризиране 
резултатите от проекта“ в рамките на проект „Изкуство и култура - общи 
трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: 
ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 
„Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно 
наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния- 
България 2014-2020“, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП”, заявявам/е, че:

1. Желая(ем) да участвам(е) в обществената поръчка.

2. При подготовката на настоящото предложение 
изисквания на Възложителя за нейното изготвяне.

съм/сме спазил (и) всички

3. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в 
състояние да изпълним поръчката в сроковете посочени в Техническата спецификация.
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РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО КЪЛГАОГКП nPARWTP/lfTRf

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
4. Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост 

коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническата 
спецификация и настоящата оферта.

5. В случай, че бъдем определени за изпълнител ще представим всички 
документи, необходими за подписването му, съгласно документацията за участие.

С подписването на настоящото предложение декларирам/е, че:
6. Запознат/и съм/сме с всички условия на представения проект на договор и 

приемам/е всички клаузи на приложения проект на договор за изпълнение на настоящата 
обществена поръчка.

7. Настоящата оферта е валидна до 30.06.2020 г., считано от датата на подаване на 
офертата ни за участие в поръчката и ние ще сме обвързани с нея.

8. Настоящата оферта е изготвена при спазване на задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд, които са в сила в страната и които са приложими към предоставяните услуги.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Дата
Име и фамилия 

Длъжност 
Наименование на участника
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Изработка и монтаж на 1 бр. временен билборд и 1 бр. постоянна обяснителна 
табела за популяризиране резултатите от проекта“ в рамките на проект „Изкуство и 
култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ 
Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, 
специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на 
природното и културно наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество 
ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020“, запазена на основание чл. 80, ал.1 от 
ППЗОП”

Приложение № 5

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Желая(ем) да участвам(е) в обществена поръчка с предмет „Изработка и монтаж 
на 1 бр. временен билборд и 1 бр. постоянна обяснителна табела за популяризиране 
резултатите от проекта“ в рамките на проект „Изкуство и култура - общи 
трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: 
ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 
„Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно 
наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния- 
България 2014-2020“, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП”, като за 
изпълнение на поръчката предлагаме:

ОБЩА ЦЕНА: 896.35 /цифром в лева без ДДС/ и осемстотин деведесет и шест 
лева и тридесет и пет cm., /словом в лева без ДДС/ или 1075.62 /цифром в лева с 
ДДС/ и хиляда седемдесет и пет лева и шестдесет и две cm., /словом в лева с ДДС /
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№
ДЕЙНОСТИ

Количе
ство

Единична 
цена в лева 

без ДДС

Обща 
стойност в 

лева без ДДС

Обща 
стойност в 
лева с ДДС

1.
Изработка и монтаж на 
временен билборд

1 бр. 81.45 81.45 97.74

2.
Изработка и монтаж на 
постоянна обяснителна табела

1 бр. 814.90 814.90 977.88

Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на 
дейностите предмет на обществената поръчка, в съответствие с нормите и нормативите 
действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 
документацията и техническата спецификация по процедурата.

ВАЖНО!

Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с 
максималната стойност на определения от възложителя бюджет.

Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по 
техническата спецификация. При установяване на оферта, надхвърляща обявената 
прогнозна стойност, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.

Запознати сме, че ако участник включи елементи от ценовото си предложение 
извън съответния плик, ще бъде отстранен от участие.в процедурата.

ПОЛПИС и ПЕЧАТ:
Дата

Име и фамилия 
Длъжност 

Наименование на участника

/
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.




