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Образец на оферта 

 

ДО  

„СДРУЖЕНИЕ ЗА ПРОГРЕСИВНА И 

ОТВОРЕНА КОМУНИКАЦИЯ“ 

БУЛ. ВИТОША №25, ЕТ.3, АП. 6, 

РАЙОН СРЕДЕЦ  

1000 ГР. СОФИЯ 
 

 

О Ф Е Р Т А 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 

за участие в процедура „Избор с публична обява“ за определяне на изпълнител с предмет:  

 

„Предоставяне на услуги по дизайн, предпечат, печат и разпространение на материали“ 

по проект „L.I.K.E. – Life Investment is the Key to Employment“, договор № 2017-1-086, 

финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка 

заетост. 

 

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,  

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________ 

 

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,  

ЕИК /Булстат: _____________________________,  

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на 

___________________________________.(ако е приложимо) 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с публична обява №02 от дата 21.03.2019 г., Ви представяме нашата 

оферта за участие в избор на изпълнител по чл.7 т.1 от Постановление № 118 на 

Министерския съвет от 20 май 2014 г. с предмет:  

 

„Предоставяне на услуги по дизайн, предпечат, печат и разпространение на материали“ по 

проект „L.I.K.E. – Life Investment is the Key to Employment“, договор № 2017-1-086, 

финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка 

заетост. 

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 нормативноустановения срок. 
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Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ 

подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме 

 

Съгласен съм срокът за изпълнение на предмета на процедурата да бъде до 45 месеца, 

считано от датата на двустранното подписване на договор за услуга между Изпълнителя и 

Бенефициента. Предлаганият срок е формиран въз основа на следните конкретни срокове: 

 

Предлагаме срок за изработка и представяне на макети/ мостри/ илюстрации на 

всички материали, включени в предмета на поръчката ………… календарни дни 

 

Предлагаме допълнителен период за разпространение на 36 вида рекламоносители в 

София и републиканската пътна мрежа, както следва:  

 Експониране на разработените 30 вида рекламни материали и билборди в София, 

улици, РПМ, спирки и др. за период от минимум 3 месеца и допълнителен срок от 

____________ месеца; 

 Разпространение на 3 бр. билборда 400 см. (дължина) х 300 см. (височина) и 3 бр. 

билборда 385 см. (дължина) х 285 см. (височина) за период от минимум 6 месеца и 

допълнителен срок от ___________ месеца; 

 

 

 

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ 

(посочва се срокът, определен от възложителя в публичната обява). 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

по 

процедура за определяне на изпълнител с предмет: 

„Предоставяне на услуги по дизайн, предпечат, печат и разпространение на материали“ 

по проект „L.I.K.E. – Life Investment is the Key to Employment“, договор № 2017-1-086, 

финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка 

заетост. 

 

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 /СПОК/ 

Предложение на кандидата 

 

1. Разработване и разпространение на 

комплекти, носещи логото на Донорите 

ЕИП и Норвежкия фонд за младежка 

заетост. Всеки един комплект съдържа: 

брандирана тениска, брандирани 

химикалки, чанта, USB памет – 8 GB. 

Комплектите следва да са на английски 

език – 560 комплекта. 

 

2. Дизайн, предпечат и печат на  
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материали: 

• 2 вида брошури – А4, 12 стр., цвят 

4х4, гланц 110 гр., 1 биг – 12 000 бр. 

• 2 вида листовки – А5, 90 гр. мат, 

двустранни, цвят 4х4 – 11 000 бр. 

• 1 наръчник - А5, до 70 стр., спирала, 

цвят 4х4, тяло 90 гр., корица 200 гр. 

Двустранен пълноцветен печат, гланц 4х4 – 

4000 бр. 

 

3. Изработка на рекламоносители – дизайн, 

предпечат и печат: 

 Билборд – 400 см. (дължина) х 300 

см. (височина) с джобове 7 см. – 7 

бр. Пълноцветен (4+0) печат, от 80 

гр/м2 офсет до 300 гр/м2 двустранен 

хром гланц или мат. винил 400 

гр./кв.м.; 

 Билборд - 385 см. (дължина) х 285 

см. (височина) с джобове 7 см. – 7 

бр. Пълноцветен (4+0) печат, от 80 

гр/м2 офсет до 300 гр/м2 двустранен 

хром гланц или мат. винил 400 

гр./кв.м.; 

 Пано за автобусни спирки /700 

кв.м/– 10 бр.; 

 Панел за РПМ /700 кв.м./– 4 бр.; 

 Билборд пиза – 5 бр.; 

 Ракета тип скролер – 3 бр. 

 

 

4. Разпространение на 36 вида 

рекламоносители в София и републиканската 

пътна мрежа - Експониране на разработените 

30 вида рекламни материали и билборди в 

София, улици, РПМ, спирки и др. за период 

от минимум 3 месеца и разпространенение на 

3 бр. билборда 400 см. (дължина) х 300 см. 

(височина) и 3 бр. билборда 385 см. 

(дължина) х 285 см. (височина) за период от 

минимум 6 месеца. 

 

 

 

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: 
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 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА 

 

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени: 

 

№ Описание К-во 

/бр./ 

Единична цена в 

лева 
 

Обща цена в лева 

без ДДС 

 

1     

2     

3     

4     

5     
 

 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 

процедура, общата цена1 на нашата оферта възлиза на: 

 

Цифром:__________________ Словом:______________________________________________ 
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС) 

 

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

на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство). 

 

 

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:  
 
 

1. Авансово плащане в размер на 10% от стойността на сключения договор, платимо в 30-

дневен срок от сключването на договора при кумулативно изпълнени следните условия: 

 Двустранно подписан договор; 

 Издаване на фактура от Изпълнителя; 

 

2. Междинно плащане № 1 в размер на 25% от стойността на сключения договор, платимо 

в 30-дневен срок при кумулативно изпълнени следните условия: 

 Представяне на макети/мостри/илюстрации на всички материали, включени в 

предмета на поръчката; 

 Одобрение на представените макети/мостри/илюстрации от страна на Възложителя 

/чрез подписване на двустранен констативен протокол/; 

 Издаване на фактура от Изпълнителя; 

 

3. Междинно плащане № 2 в размер на 25% от стойността на сключения договор, платимо 

в 30-дневен срок при кумулативно изпълнени следните условия: 

                     
1 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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 Изпълнена дейност 1: разработване и разпространение на комплекти и дейност 2 от 

предмета на поръчката:  Дизайн, предпечат и печат на материали; 

 Одобряване на изпълнението от страна на Възложителя /чрез подписване на 

двустранен констативен протокол/; 

 Издаване на фактура от Изпълнителя; 

 

4. Окончателно плащане в размер на 40% от стойността на сключения договор, платимо в 

30-дневен срок при кумулативно изпълнени следните условия: 

 Представяне на доклад от избрания Изпълнител, включващ информация за 

цялостното изпълнение на предмета на поръчката; 

 Одобрение на Окончателния доклад от Възложителя; 

 Издаване на фактура от Изпълнителя; 

 Подписване на приемо-предавателен протокол за извършена доставка; 
 

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

общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем 

задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата. 

 

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

сумата, написана с думи. 

 

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 

 

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние (за 

юридически лица) и декларация с посочване на лични данни за физическите лица; 

2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 и ал.6 от ПМС № 118/20.05.2014 г.; 

3. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) 

4. Декларация, съдържаща списък на услугите, които са еднакви или сходни с 

предмета на поръчката, които кандидатът е изпълнил през последните 3 години, в 

зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, 

включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро 

изпълнение.  

5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета 

на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители); 

6. Документи по т. 1, 2 (прилага се само декларацията по чл. 22 ал. 2, т. 1) за всеки от 

подизпълнителите в съответствие с Постановление №118 на Министерския съвет от 2014 г. 

(когато се предвижда участието на подизпълнители); 

7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в 

документацията за участие: 

   

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 

 


