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ОФЕРТА  
 
ОТ:________________________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 
 
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,  
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________ 
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,  
ЕИК /Булстат: _____________________________,  
Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________, 
представлявано от _____________________________________________, в качеството му на 
___________________________________.  
 
 

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ, 
 

Във връзка с Ваша покана №1 от дата 09.02.2023 г., Ви представяме нашата оферта за 
участие в процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет: „Криейтив и реализация 
на комуникационна кампания“ по-проект ACF/777 „Честна игра“ изпълняван в рамките 
на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2014-2021 г.   
 

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с 
указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Запознати сме и приемаме 
условията на проекта на договора. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме 
без възражения. В нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с 
качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва: 
 

Описание на 
услугата 

Описание на 
артикулите 

Количество 
/бр. 

Единична 
цена в лева 

с ДДС 

Обща цена в лв. 
 с ДДС  

Криейтив и 
реализация на 
комуникационна 
кампания 

1 1   

Обща цена с ДДС    
Обща цена без ДДС    

 
 



 

 
 

ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021 г.  
 

 

Проектът ACF/777 „Честна игра“ изпълняван в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.   

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички 
разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и 
обхват. 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в 
пълно съответствие с гореописаната оферта. 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 
процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:  

 
Цифром (стойност с ДДС):______________ лв.  
Словом:_____________________________ 

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

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

сумата, написана с думи. 
 
 
Предлаганият от нас начин на плащане е по банков път. 
Когато общата цена не съответства на произведението от единичната цена и 

количеството, за вярна се приема единичната цена.  
 

ВАЖНО: Този документ задължително се представя с подпис на представляващото 
лице. 

 
 
ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС:______________________ 

___________________________________________ 
                    (име и фамилия) 
___________________________________________ 

                                                                                    (длъжност на представляващия кандидата) 
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