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ДО 

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ  

ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ  

УЛ.“СЪБОРНА”  № 2 

ГР. СОФИЯ, 

 
 

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 
 

От .......................................................................................................................................................... 
(наименование на участника) 

със седалище и адрес на управление: ..............................................................................................., 

ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР ..........................................., 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Аз, долуподписаният ................................................................................., ЕГН .............................,  

в качеството си на ....................................., на ..................................................................................,   

          
(представляващ)   (наименование на участника)

 

оферент в публична покана с предмет: „Отпечатване на каталог и две книги към 

изложбата „Цар Самуил († 1014) в битка за България”, декларирам, че съм запознат с 

предмета на поръчката, както и с обема на работата и предлагам да изпълним поръчката, 

съгласно изискванията на поканата за участие при следните финансови условия: 

 

№ Вид Характеристики Брой Ед. 

цена в 

лева 

без 

ДДС 

Обща 

цена в 

лева 

без 

ДДС 

1. Каталог „Цар Самуил 

(† 1014) в битка за 

България“ 

Обем – 204 стр;  

Формат – А4 (21/29,7 обрязан 

формат); 

Хартия тяло – 130 гр. хром-

мат;  

Цветност тяло – 4+4; 

Корица- мека 300 гр. хром-

мат, термолепене 

Корица - цветност 4+4, мат-

ламинат; 

500   

2 Книга „Ненадминат 

по сила и ненадминат 

по храброст“ 

Българският цар 

Самуил († 1014)““ 

Обем: 88 стр. + корица; 

Формат: 22 х 20 см албумен 

формат + корица; 

Тяло: двустранен хром-мат 

130 г/кв. м; цветност – (4+4) + 

надпечатен лак; 

Корица: двустранен хром-мат 

300 г; цветност – 4+4+UV лак 

мат или ламинат едностранно 

лепен гръб /фрезоване + 

термолепене/ 

500   
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3 Книга за деца "Цар 

Самуил в битка за 

България" 

Обем: 32 стр. + корица; 

Формат: формат – 26/22 cm 

обрязан, 26.5/23 необрязан; 

Хартия тяло – 130 г. 

двустранен хром мат; 

Цветност тяло – 4+4; 

Корица – мека 300 гр. 

двустранен хром-мат, 

скрепване с телчета; 

Корица цветност – 4+4, мат 

ламинат; 

500   

                                                                                                                      ОБЩО :  

 

Общо словом: .................................................................................................... 

 

Общата сума за изпълнение на обществената поръчка , за които кандидатствам е : 

…………….............................…….(словом )лева без  ДДС 
 

При допуснати аритметични грешки от страна на участника, комисията извършва 

служебно преизчисляване на база оферираните единични цени по зададените от възложителя 

бройки. 
 

Дата :................2014 г.   Подпис и печат: ......................................................... 

 
 

      Име и фамилия:........................................................... 
        (представляващ по регистрация или упълномощено лице) 


