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ДО 

                              СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА 

АГРОЕКОЛОГИЧНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ“ 

 

гр. София, ул. ”Съборна” № 4, 

вх. В, ет. 2, ап. 4 
 

 

 

 

О Ф Е Р Т А 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 

 

за участие в процедура за определяне на изпълнител с Публична покана с предмет:  

 

„Избор на външна експертна помощ за изпълнение на проект № BMP 1/2.2/2432/2017 

„BalkanROAD – Towards farms with zero carbon-, waste- and water-footprint. Roadmap 

for sustainable management strategies for Balkan agricultural sector (Преход към ферми с 

нулев отпечатък от въглерод, вода и отпадъци. Разработване на пътна карта за 

стратегии за устойчиво управление на селскостопанския сектор на Балканите) 

 

 

 

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,  

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________ 

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,  

ЕИК /Булстат (когато е приложимо): _____________________________,  

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________, 

представлявано от _____________________________________________, в качеството 

му на ___________________________________.  
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УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ, 

 
 

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас 

процедура за определяне на изпълнител с Публична покана с предмет: „Избор на 

външна експертна помощ за изпълнение на проект № BMP 1/2.2/2432/2017 

„BalkanROAD – Towards farms with zero carbon-, waste- and water-footprint. Roadmap for 

sustainable management strategies for Balkan agricultural sector (Преход към ферми с 

нулев отпечатък от въглерод, вода и отпадъци. Разработване на пътна карта за 

стратегии за устойчиво управление на селскостопанския сектор на Балканите). 

 

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 на обекта на процедурата 

______________________ подизпълнители.                                                                                           
ще ползваме/няма да ползваме 

 

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, ще изпълним следното: 

 

Изисквания и условия на 

Сдружение „Асоциация на агроекологичните земеделски 

производители“ 
(наименование на бенефициента) 

Предложение 

на кандидата 
(характеристики) 

Забележка 

Предложената   от   Кандидата организация на 

изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в 
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Техническата спецификация, а именно: 

- Кандидатът е предложил организация на работата на 

експертите, посочил е как се разпределят отговорностите и 

задачите между тях, начини за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване 

на задачите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената услуга. 

- Кандидатът е описал мерките, които ще предприеме 

за недопускане/предотвратяване и преодоляване 

настъпването на идентифицираните от Възложителя рискове 

и допускания с цел редуциране на негативното им 

въздействие върху успешното изпълнение на поканата и 

постигане на очакваните резултати. 

 

Надграждане на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация със следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от задачите е показано разпределението по 

експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна под-

задача (за целите на настоящата методика под „под-задача" 

се разбира обособена част от дефинирана дейност, която 

може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и 

чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има 

ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка задача са дефинирани необходимите ресурси 

за нейното изпълнение (информация, документи, срещи с 

Възложителя, срещи със заинтересовани страни, посещения 

на място и др.) и задълженията  на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и 

организация на работата на екипа от експерти, с които да се 

гарантира качествено изпълнение на поканата. 

4. Посочени са и други задължения (ангажименти) на 

експертите, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и 

е обосновано, че тяхното включване ще доведе до 

повишаване качеството на изпълнение на поканата. 

 

„Обосновано” за  целите  на  настоящата  методика, 

означава обяснение за приложимостта и полезността на 

предложените задължения (ангажименти) на експертите при 

изпълнението на поканата. 
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 

 

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени: 

 

№ Описание на доставките/услугите/ 

дейностите/ строителството 

К-во /бр./ Единична цена 

в лева 
(с изключение на 

процедурите с 

предмет услуги) 

Обща цена в лева с 

ДДС (не се попълва при 

извършване на 

периодични доставки) 

1     

2     

3     

4     
 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на 

настоящата процедура, общата цена1 на нашата оферта възлиза на: 

 

Цифром:__________________ Словом:__________________________________ 
(посочва се цифром и словом стойността с ДДС) 

 

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална 

цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство). 

 

 

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________ 
( описва се) 

 

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 

единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще 

бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на 

офертата. 

 

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

важи сумата, написана с думи. 

 

 Потвърждаваме, че сме се запознали с всички условия на изпълнение на 

поканата и всички фактори на оскъпяване, организационните и техническите условия 

на Възложителя, условията на договора и в предложената цена сме включили всички 

разходи за изпълнение на поканата в съответствие с посочените изисквания, както и 

                     
1 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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всякакви други изисквания в нормативната уредба, които са задължителни за спазване 

при изпълнение на поръчката.  

 Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поканата в съответствие с 

изискванията Ви, заложени в Техническата спецификация и нашето Техническо 

предложение. 

 

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 

 

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние; 

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския 

съвет от 2016 г.; 

3. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на 

предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва 

подизпълнители); 

4. Документи по т. 1, 2 и 3 за всеки от подизпълнителите в съответствие с 

Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието на 

подизпълнители); 

5. Други документи и доказателства, изискани в публичната покана и посочени 

от бенефициента в документацията за участие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ (за юридически 

лица):______________________ 

___________________________________________ 

                    (име и фамилия) 

___________________________________________ 

                                                                                    (длъжност на представляващия кандидата) 


