ДО
Фондация „Виа Понтика“
ОФЕРТА
ОТ:_____________________________________________________________
____
(наименование на кандидата)
за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на
изпълнител с предмет:
„Услуги за анализ на данни, обобщаване на данни и въвеждането им в
информационна система, както и разработване на софтуерен продукт” с
две обособени позиции:
Обособена позиция №1 „Анализ, обобщаване на данни и въвеждането им в
информационна система”
Обособена позиция №2 „Разработка на база данни и софтуерен продукт
/онлайн интерфейс за достъп до базата данни с няколко нива на достъп/”
(наименование на предмета на процедурата и обособената позиция, зачертайте
излишното, ако е приложимо)
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, №
_____________,
тел.:
__________________,
факс:
________________,
e-mail:
______________________
ЕИК /Булстат/ Идент. номер: _____________________________, представлявано
от _______________, в качеството му на ___________________________________.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от
Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет
„Услуги за анализ на данни, обобщаване на данни и въвеждането им в
информационна система, както и разработване на софтуерен продукт” с
две обособени позиции:
Обособена позиция №1 „Анализ, обобщаване на данни и въвеждането им в
информационна система”
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Обособена позиция №2 „Разработка на база данни и софтуерен продукт
/онлайн интерфейс за достъп до базата данни с няколко нива на достъп/”
(наименование на предмета на процедурата и обособената позиция, зачертайте
излишното, ако е приложимо)
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
______________________подизпълнители.
ще ползваме/няма да ползваме

на

обекта

на

процедурата

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).
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на
настоящата процедура, предлагаме следната концепция за изпълнение на
обществената поръчка:
......................................................................................................
...............................................
(Техническото предложение е възможно да бъде отделно приложение към
офертата)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните
цени:
За Обособена позиция №1
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№

Пълно описание на предмета на
поръчката от страна на кандидата

Количество
Бр.

Единична
цена в лева
без ДДС

Общо цена
в лева без
ДДС

( посочва се пълно описание и всички
изисквания за предлаганата услуга)

Обща стойност
За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на
настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:
Цифром:__________________
Словом:__________________________________
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)
За Обособена позиция №2
№

Пълно описание на предмета на
поръчката от страна на кандидата

Количество
Бр.

Единична
цена в лева
без ДДС

Общо цена
в лева без
ДДС

( посочва се пълно описание и всички
изисквания за предлаганата услуга)

Обща стойност
За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на
настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:
Цифром:__________________
Словом:__________________________________
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)
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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.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна
ще бъде единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата. В случай, че
бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем
общата/единичната
(моля,
уточнете)
цена
в
съответствие
с
единичната/общата (моля, уточнете) 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:
1.1Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от
кандидата.
1.2Оферта, съдържаща техническо и ценово предложение за изпълнение на
поръчката.
1.3Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а
когато е физическо лице - документ за самоличност; (Образец 1)
1.4Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС №160/01.07.2016 г. по образец
(Образец 2).
1.5Административни сведения, в оригинал (Образец 3)
1.6Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на
предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е
декларирал, че ще ползва подизпълнители), в оригинал (Образец 4)
1.7Декларация от обединение, в оригинал (Образец 5)
1.8В случай, че кандидатът е обединение, посочените документи по т.1 и т.2 се
подават от всеки от членовете на обединението. За обединения, които не са
юридически лица, следва да се представят/приложат към офертата Договор за
обединение, съдържащ информация на лицето, което ще представлява
обединението, както и за разпределение на ангажиментите, предмет на
процедурата. В случай, че кандидатът –обединение не е вписан в регистър
БУЛСТАТ към момента на представяне на офертата си и бъде избран за
изпълнител, обединението следва да представи удостоверение за регистрация
по ЕИК при подписване на договор за изпълнение.
1.9Справка за общия оборот, съграсно чл.3, ал.11, т.3 от ПМС 160/2016г. за
последните три финансови години, в оригинал (Образец 6)
1.10 Списък на изпълнените услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката,
през последните 3 (три) години до крайния срок за подаване на оферти в
зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си,
в оригинал (Образец 7)
1.11 В случай, че офертата за тръжната процедура / документацията и/или
приложенията към тях се подписват от лице, различно от лицето/та с право на
представляват кандитата, се изисква Нотариално заверено пълномощно, в
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което задължително трябва да бъде посочено оправомощаването на лицето да
представя и подписва оферта/и от името на законния представител на
кандидата.
1.12 Документи се прилагат и за всеки подизпълнител в съответствие с
изискванията на нормативната уредба.
……………………………………
…………………………………..

ДАТА: _____________ г.
ПЕЧАТ:__________________

ПОДПИС и

___________________________________________
(име и фамилия)
___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)
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