
 
Образец на оферта по чл. 8, ал. 1 от ПМС №118/20.05.2014 г. за 

участие в процедура на “Избор с публична покана” 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
ДО  
Сдружение за прогресивна и 
отворена комуникация, 
Адрес: бул. Витоша No 25, 
ет. 3 
 

ОТ 
……………….. 
/наименование на 
кандидата/ 
……………….. /адрес на 
кандидата/ 

 

ОФЕРТА1 

 

Относно: Участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на 
изпълнител с предмет „Провеждане на информационна кампания с 2 обособени 
позиции: 

Об. Позиция 1. Провеждане на национална информационна кампания чрез 
публикуване/представяне в различни комуникационни канали 

Об. Позиция 2. Публикуване на информационни карета, представящи 
проекта“ 

 
 
УВАЖАЕМА Г-ЖО Дробачка,  
 
Представяме Ви нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за 

определяне на изпълнител с предмет: „Провеждане на информационна кампания“ 
по: 

Об. Позиция 1. Провеждане на национална информационна кампания чрез 
публикуване/представяне в различни комуникационни канали 

                     
1 Офертата, като част от целия пакет документи за кандидатстване към 

публичната покана, трябва да бъде изпратена заедно с целия пакет документи за 

кандидатстване, окомплектована в отделен непрозрачен плик. 
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и/или 
Об. Позиция 2. Публикуване на информационни карета, представящи 

проекта“ 
 
 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/няма да 
ползваме подизпълнители. 

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата 
………………….. (календарни дни/месеца), 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). 
 

I. ДАННИ ЗА КАНДИДАТА 

 

1. Наименование: 

2. ЕИК: 

3. Адрес по регистрация: 

4. МОЛ: 

5. Лице за контакт: 

6. Телефон: 

7. Факс: 

8. Адрес за кореспонденция: 

 
II. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на 
настоящата процедура, ще изпълним следното: 

 

ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ НА СДРУЖЕНИЕ ЗА 

ПРОГРЕСИВНА И ОТВОРЕНА КОМУНИКАЦИЯ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

КАНДИДАТА 

ЗАБЕЛЕЖКА 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЧРЕЗ 

ПУБЛИКУВАНЕ/ПРЕДСТАВЯНЕ В РАЗЛИЧНИ КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ 
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Описание на услугата: 
Услугата се състои в поставяне на информационни пана на ключови места в цялата страна за 
предварително определен и договорен срок  
 

Цел на услугата: 
Да бъде проведена национална информационна кампания за промяна на нагласите, ранна 
превенция, борба със стигмите и за социално включване и равно третиране на българите с 
психични заболявания 

Специфики на дейността: 

Където е посочено местоположение на 
информационния канал – „център“, се има предвид 
централната част на съответния град, а не конкретно 
местоположение. При изготвяне на офертата, се 
очаква кандидатът да уточни конкретното 
местоположение, което предлага за изпълнение на 
услугата, съответстващо на изискванията. 

  

Където е посочено местоположение на 
информационния канал – „периферия“, се има предвид 
периферните част на съответния град, а не конкретно 
местоположение. При изготвяне на офертата, се 
очаква кандидатът да уточни конкретното 
местоположение, което предлага за изпълнение на 
услугата, съответстващо на изискванията. 

  

Основни компоненти на услугата: 

1 бр. Билборд Пиза 4х3, гр. Бургас – център, 8 
седмици престой 

  

1 бр. Билборд Пиза 4х3, гр. Варна – център – 8 
седмици престой 

  

1 бр. Билборд Пиза 4х3, гр. Пловдив – център – 8 
седмици престой 

  

1 бр. Билборд Пиза 4х3, гр. София – СУ – 2 седмици 
престой 

  

1 бр. Билборд Пиза 4х3, гр. София – център – 6 
седмици престой 

  

5 бр. Автобусна спирка 1,185х1,75, гр. София – 
център – 2 седмици престой 

  

4 бр. Автобусна спирка 1,185х1,75, гр. София – 
периферия – 2 седмици престой 
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1 бр. Мегаборд 12х4, АМ Тракия - РПМ Посока 
Пловдив – 4 седмици престой 

  

1 бр. Мегаборд 12х4, АМ Тракия - РПМ Посока 
София – 8 седмици престой 

  

1 бр. Мегаборд 12х4, Път София-Кулата, РПМ 
Посока София – 8 седмици престой 

  

1 бр.РПМ 5х3, АМ Хемус, РПМ посока Варна – 2 
седмици престой 

  

1 бр. РПМ 5х3, София-Калотина, РПМ посока 
Калотина – 2 седмици престой 

  

3 бр. Ракета 1,185х1,75, гр. София – бул. Витоша – 
посока ЦУМ – 4 седмици престой 

  

2 бр. Ракета скролер, гр. София – бул. Витоша – 
посока НДК – 4 седмици престой 

  

2 бр. Метроборд 3х2, МС Сердика – 2 седмици 
престой 

  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ КАРЕТА, ПРЕДСТАВЯЩИ ПРОЕКТА 

Описание на услугата: 

Възложителят, Сдружение за прогресивна и отворена комуникация, ще предостави на 
изпълнителя текст за информационно каре, който да бъде публикуван в национални и 
регионални вестници в предварително уговорени дни и съответно броеве. 
 

Цел на услугата: 
Да се подчертае ролята на ФМ на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм за реализирането на 
дейностите по проекта. 

Специфики на дейността: 

Публикациите трябва да съдържат логата на донорите 
на програмата: 

  
като големината на логата трябва да е достатъчна, за 
да са четими имената на финансиращите държави. 
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Информационните карета трябва да съдържат текста: 
„Проектът „Ние ви разбираме и подкрепяме“ се 
реализира в рамките на Програма BG07 Инициативи 
за обществено здраве, финансирана от Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2009-2014 и Норвежкия финансов 
механизъм 2009-2014.“ 

  

Информационните карета трябва да съдържат текста: 
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа 
на ЕИП и НФМ 2009-2014. Цялата отговорност за 
съдържанието на документа се носи от Сдружение 
за прогресивна и отворена комуникация и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този 
документ отразява официалното становище на 
Програмния оператор или на Донора.“ 

  

Основни компоненти на услугата: 

Публикуване на информационно каре – по 1 бр. в 2 
национални медии - площ на всяко от каретата – мин. 
250 кв. см., вътрешна страница 

  

Публикуване на информационно каре – по 1 бр. в 3 
регионални медии - площ на всяко от каретата – мин. 250 
кв. см., вътрешна страница 

  

 

Други: 
При изпълнението на услугите следва да се има в 
предвид и осигуряването на визуализация и публичност 
на проекта, в рамките на който се изпълняват 
събитията, бенефициента и финансиращия донор. 
Изпълнителят следва да спазва изискванията за 
визуализация и публичност на Програма BG07 
„Инициатива за обществено здраве“.  
Бенефициентът ще предоставя съдействие при 
изпълнението на изискванията за визуализация и 
публичност, както и ще съгласува всички 
визуализационни лога и текстове, които изпълнителят 
планира да включи при изпълнението на услугата.  

  

 
 
 

III. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени: 

№ Описание на 

услугите 
 

Единица К-во 
/бр./ 

Продълж
ителност 

Единична 
цена в лева 

 

Обща цена в лева 
без ДДС 
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1 Об. Позиция 1. Провеждане на национална информационна кампания чрез 
публикуване/представяне в различни комуникационни канали 

1.1 Билборд Пиза 
4х3, гр. Бургас - 
център 

Брой 1 8 
седмици 
престой 

  

1.2 Билборд Пиза 
4х3, гр. Варна - 
център 

Брой 1 8 
седмици 
престой 

  

1.3 Билборд Пиза 
4х3, гр. Пловдив 
- център 

брой 1 8 
седмици 
престой 

  

1.4 Билборд Пиза 
4х3, гр. София - 
СУ 

брой 1 2 
седмици 
престой 

  

1.5 Билборд Пиза 
4х3, гр. София - 
център 

брой 1 6 
седмици 
престой 

  

1.6 Автобусна 
спирка, 
1,185х1,75, гр. 
София - център 

брой 5 2 
седмици 
престой 

  

1.7 Автобусна 
спирка, 
1,185х1,75, гр. 
София - 
периферия 

брой 4 2 
седмици 
престой 

  

1.8 Мегаборд 12х4, 
АМ Тракия - 
РПМ Посока 
Пловдив 

брой 1 4 
седмици 
престой 

  

1.9 Мегаборд 12х4, 
АМ Тракия - 
РПМ Посока 
София 

брой 1 8 
седмици 
престой 

  

1.10 Мегаборд 12х4, 
Път София-
Кулата, РПМ 
Посока София 

брой 1 8 
седмици 
престой 

  

1.11 РПМ 5х3, АМ 
Хемус, РПМ 
посока Варна 

брой 1 2 
седмици 
престой 

  

1.12 РПМ 5х3, 
София-
Калотина, РПМ 
посока Калотина 

брой 1 2 
седмици 
престой 
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1.13 Ракета 
1,185х1,75, гр. 
София – бул. 
Витоша – посока 
ЦУМ 

брой 3 4 
седмици 
престой 

  

1.14 Ракета скролер, 
гр. София – бул. 
Витоша – посока 
НДК 

брой 2 4 
седмици 
престой 

  

1.15 Метроборд 3х2, 
МС Сердика 

брой 2 2 
седмици 
престой 

  

1.16  

ОБЩА ЦЕНА БЕЗ ДДС: 

 

 

1.17  

ОБЩА ЦЕНА С ДДС: 

 

 

 

2 Об. Позиция 2. Публикуване на информационни карета, представящи проекта 

№ Описание на услугите 
 

Единица К-во 
/бр./ 

Единична 
цена в лева 
 

Обща цена в лева 
без ДДС 

2.1 Информационно каре – по 1 бр. в 
2 национални вестника 

брой 2   

2.2 Информационно каре – по 1 бр. в 
2 регионални вестника 

брой 3   

2.8  

ОБЩА ЦЕНА БЕЗ ДДС: 

 

 

2.9  

ОБЩА ЦЕНА С ДДС: 

 

 

 

 
За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на 
настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на: 
Без ДДС: …………………. (словом)  
С ДДС: ………………….. (словом) 
 

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Начинът на плащане за извършване на исканата услуга е, както следва: 
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По банков път – 100% окончателно плащане; 
- Окончателното плащане ще се извърши след извършване на услугата в срок и 

спрямо изискванията на бенефициента и техническите спецификации, упоменати в 

офертата към договора, които се удостоверяват с подписването на приемо-

предавателен протокол между възложителя и изпълнителя; 

- Банковата сметка за изплащане на дължимите възнаграждения на изпълнителя е: 

Банка: ……………………. 
IBAN: ……………………….. 

 
V. СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ 

Окончателното плащане за всяка от обособените позиции да се извърши в срок до 2 
месеца след подписването на приемо-предавателен протокол за съответната услуга, но 
не по-късно от 30.09.2016 г. 
 

VI. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ – НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩАТА 

ОФЕРТА: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 
 

 

ДАТА: ……………… г. 
 
 
 
 
 

 ПОДПИС и ПЕЧАТ:………………… 
…………………………………… 
(име и фамилия) 
…………………………………… 
(длъжност на представляващия кандидата) 

 


