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Приложение № 2 - Образец 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА 

 

 

До Директора на НАИМ към БАН 

адрес: България, гр. София,  

ул. “Съборна” № 2 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

             

 След запознаване с условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка 

с предмет: „Мултимедия към изложба Цар Самуил (†1014) в битка за България” 

 

ние: ……………………..…………………………… /изписва се името на 

участника/ с ЕИК/БУЛСТАТ код .................................................................. /ЕИК код или 

код по БУЛСТАТ/, със седалище и адрес на управление 

……………………………………....................................., телефон, факс и електронна поща 

за кореспонденция по настоящата поръчка: ............................................... 

 

представяме нашето техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката. 

 

Приемаме изискванията на възложителя, съгласно поканата за участие и предлагаме да 

изпълним поръчката, при следните условия: 

 

1. Декларираме, че имаме възможност да започнем изпълнението на поръчката считано 

от подписване на договора за изпълнение от двете страни. 

 

2. Декларираме съгласието си да изпълняваме поръчката при посочените в техническото 

задание условия. Декларираме, че нашето техническо и ценово предложение отговаря на 

всички поставени изисквания от Възложителя. 

 

3. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката: .......................................... /да се попълни 

от участника, но не повече от 60 календарни дни/ считано от датата на подписване на 

договора. 

 

/В случай че участникът не попълни т. 3 се приема, че участникът осигурява срок за 

изпълнение 60 календарни дни , считано от датата на подписване на договора/.   

 

4. Запознат съм с проекта на договор, приемам го изцяло и ако бъдем определени за 

изпълнител ще сключим договор по реда и при условията на поканата за участие и ще 

изпълняваме условията на договора.  

 

5. Предлагана цена за изпълнение на поръчката:  ..............................................  

 
№ 

 

Вид дейност 

 

Ед. цена  

 

Количество 

 

Общо 

 



 

 

2 

2 

1. 

    2. 

   

 

Общо в лева без ДДС 

 

 

Обща цена на офертата в лева без ДДС 

 

 

 

Тази цена е окончателна, не подлежи на последваща промяна и включва всичките ни 

разходи за изпълнение на предмета на поръчката. 

 

6. Настоящата техническа и ценова оферта е валидна 60 дни от крайния срок за подаване 

на офертите, като може да бъде приета по всяко време преди изтичането на този срок. 

Ако бъдем определени за изпълнител, настоящата техническа и ценова оферта ще остане 

обвързваща за нас, и при сключването на договор ще представлява неделима част от 

него. 

 

7. Аритметични грешки в нашата ценова оферта се съгласяваме да бъдат коригирани от 

Възложителя / комисията за оценка, както следва: 

 

а) когато има разминаване между сумите цифром  и  словом,  се взема под 

внимание сумата, изписана словом, освен ако по мнението на Възложителя или 

конкурсната комисия е налице явна фактическа грешка; 

б) когато има разминаване между единичната цена и общата сума, получена от 

умножаването на единичната цена по количеството, предложената единична цена е тази, 

която се взема под внимание, освен ако по мнението на Възложителя или конкурсната 

комисия е допуснато погрешно поставяне на десетичната запетая в единичната цена. В 

последния случай за вярна се счита предложената обща сума, а единичната цена се 

коригира от Възложителя или конкурсната комисия. 

в) когато има разминаване между сбора от общите цени за отделните видове работи и 

материали и посочената обща цена за изпълнение на поръчката, посочените общи цени 

за отделните видове работи и материали се вземат под внимание, като се прилагат и 

условията по букви а) и б). 

 

9. Други предложения и/или условия за изпълнение на поръчката: ................................... 

........................................................................................................................................................ 
 
/ВНИМАНИЕ: Участникът следва да посочи своите предложения по всички изисквания на Възложителя за 
изпълнение на поръчката и не може да прави предложения или да поставя условия, които противоречат или не 
съответстват на поканата за участие, техническото задание или проекта на договор. Неизпълнението на това 
изискване може да доведе до отстраняване на участника от  по-натъшно участие в процедурата/.  

 

Дата…………………..    Подпис и печат………………………… 

/дата на подписване/                          /................................................................../                      

                                                                                                (име и длъжност) 

 

Упълномощен да подпише предложението за, от името и за сметка на: ……..................... 

/изписва се името на участника/ ….………..………………....…… /изписва се името на 

упълномощеното лице и длъжността/. 

 


