
          Приложение №1                                                                                                                                                                              

 

ДО 

ДИРЕКТОРА 

НА  ПГСС “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

ГРАД ПЪРВОМАЙ 

УЛ. «БРАТЯ МИЛАДИНОВИ-СЕВЕР»53А 

РОСИЦА ГЕНОВА 

 

 

Ц Е Н О В А    О Ф Е Р Т А 

ОТ:________________________________________________________________________ 

                                                                          (наименование на кандидата) 

 

За участие в избор чрез публична покана  по реда на глава 8”а” от ЗОП  за определяне 

на изпълнител с предмет :  

„ДОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛНИ РАБОТНИ МЕСТА “ЗА 

ВИДЕОИНТЕНЗИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ”ЗА НУЖДИТЕ НА  ПГСС “ВАСИЛ 

ЛЕВСКИ” ГР.ПЪРВОМАЙ ПО НП”ИКТ В УЧИЛИЩЕ”” 

 

 

                                          УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕНОВА, 

 

  

 След запознаване с всички документи и образци от  публичната покана, 

получаването на които потвърждаваме с настоящото, Ви представяме нашата 

оферта за участие в настоящата обществена поръчка, както следва:  

 

1. Финансово предложение за изпълнение на предвидените доставки по 

обществената поръчка с предмет :   

„ДОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛНИ РАБОТНИ МЕСТА “ЗА 

ВИДЕОИНТЕНЗИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ”ЗА НУЖДИТЕ НА  ПГСС “ВАСИЛ 

ЛЕВСКИ” ГР.ПЪРВОМАЙ ПО НП”ИКТ В УЧИЛИЩЕ”” 

 

Офертата следва да има подробна ценова разбивка за всеки отделен компонент - 

хардуер, софтуер (ако не е осигурен от МОН), инсталация и обучение. 

 

Вид артикули Количество  Ед. Цена 

без ДДС 

Ед. Цена с 

ДДС 

Обща цена 

без ДДС 

Обща цена 

с ДДС 

      

      

Общо      

За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на 

настоящата услуга, общата цена на офертата възлиза на: 

 



                                                           Словом:____________________________________ 

              (посочва се цифром и словом стойността без  ДДС) 

 

 

                                                           Словом:____________________________________ 

              (посочва се цифром и словом стойността с  ДДС) 

 

Забележка: Участниците следва да посочат марката, модела и основните 

характеристики на съответния артикул съобразно минималните посочени от 

Възложителя изисквания в техническата спецификация. 

Посочената стойност включва всички разходи по изпълнение на предмета на 

поръчката. В посочените цени са калкулирани всички разходи по доставката и 

инсталирането на описаните артикули, като и тези за персонала/екипа на изпълнителя , 

както и за обучение на персонала на Възложителя за работа с техниката. 

Задължаваме се да извършим всички предварителни дейности, свързани с 

употребата на артикулите като инсталиране, тестване и др., необходими за 

безпроблемното им ползване. 

         При несъответствие 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 общата цена в съответствие с общата цената на офертата. 

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

важи сумата, написана с думи. Цената не подлежи на промяна през целия срок на 

договора. 

Предложената стойност е определена при пълно съответствие с условията на 

настоящата процедура. 

       2. Предлагаме да изпълним предвидената доставка в срок от...................... 

календарни дни.  

 

3. Настоящата оферта е със срок  на валидност 90  дни. 

 

4. Друго по преценка на участника и имащо според него значение за предложението 

за изпълнение на поръчката. 

 

 

Приложение : 

 

 

ДАТА: _________________г.                               ПОДПИС и ПЕЧАТ: _______________ 

 

                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                               (име и фамилия) 

                   

 

                                                                __________________________________ 

                                                                  (длъжност на представляващия кандидата) 

 


