Приложение 2
ДО
Г-Н ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА
ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Гр. София
Бул."Проф. Цветан Лазаров" № 2

ЦЕНОВА ОФЕРТА
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА
ГЛАВА 8А, ЧЛ. 101А И СЛЕДВ. ОТ ЗОП ЗА : Дейности по информация и
публичност по проект „Повишаване на квалификацията и надграждане на уменията и
компетенциите на служителите на КЗЛД за по – ефективно и ефикасно изпълнение на
задълженията им”, съгласно Договор №14-22-45/26.09.2014 г., бюджетна линия
BG051PO002/14/2.2-16, сключен между Министерството на финансите, Управляващ
орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) - Дирекция
„Оперативна програма „Административен капацитет” и Комисията за защита на
личните данни за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на
Проекта по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос II „Управление на
човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавната
администрация”.
________________________________________________________________
Наименование на участника
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:
Седалище и адрес на управление:
 Страна, код, град, община
 Квартал, ул., №,
 Телефон, факс,
 E-mail:
Единен идентификационен код
БУЛСТАТ
Инд. № по ЗДДС
Банкови сметки
Обслужваща банка
 Град, клон, офис
 Титуляр на сметката
 Банкова сметка (IBAN)
 Банков код (BIC)
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Данни
за
подателя
/законния
представител/ пълномощника:
 Трите имена
 Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН
 Длъжност
 Телефон / факс / e-mail:
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в процедура за избор на изпълнител по
реда на глава 8а от ЗОП с горепосочения предмет и сме готови да я изпълним изцяло в
съответствие с изискванията на възложителя и при условията, обявени в поканата за
участие, указанията за участие и техническата спецификация, приети от нас.
Декларираме, че сме запознати с условията в обявената от Вас процедура и
изискванията на ЗОП.
2. Предложение за изпълнение на поръчката:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
............
/моля попълнете тук/
*Техническото предложение следва да е съобразено с насоките, дадени в техническата
спецификация от публичната покана.
В Техническото си предложение участникът трябва да опише подробно условията,
при които ще се организират и проведат мероприятията, местоположението и
характеристиките на предлаганата зала, планираната от участника предварителна
организация, организацията и логистиката на мероприятията и др. по преценка на
участника, които да гарантират качественото изпълнение на дейността.
3. Цена:
Поддейност 1 - Провеждане на встъпителна пресконференция, подготовка и
публикуване на 1 бр. публикация в национално печатно издание
…………………….……………………….. лв. без вкл. ДДС;
Поддейност 2 - Провеждане на заключителна пресконференция, подготовка и
публикуване на 1 бр. публикация в национално печатно издание
…………………………………….. лв. без вкл. ДДС;
Поддейност 3
Изработване на 2 информационни табели …………………….………………………..
лв. без вкл. ДДС;
2
Този документ е създаден в рамките на проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавната администрация”,
с рег. № 14-22-45/26.09.2014 г. и наименование “Повишаване на квалификацията и надграждане на уменията и компетенциите на служителите на КЗЛД за по – ефективно и
ефикасно изпълнение на задълженията им”, бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16

Изработване
на
300
(триста)
броя
тетрадки
…………………….……………………….. лв. без вкл. ДДС;

–

пад

Изработване на 300 броя папки …………………….……………………….. лв. без вкл.
ДДС;
Изработка на 300 броя химикалки …………………….……………………….. лв. без
вкл. ДДС;
Изработване на 200 броя визитници …………………….……………………….. лв. без
вкл. ДДС;
Изработване на 200 броя флашпамети …………………….……………………….. лв.
без
вкл. ДДС;
Изработване на 500 бр. брошури за популяризиране на дейностите и резултатите от
проекта
…………………….……………………….. лв. без вкл. ДДС;
Общата цена на нашата оферта възлиза на:
............................................ лева без включен ДДС
/словом: …...............................................………………….../.
или
.......................................... лева с включен ДДС
/словом: ………………................................................……….../.
* Важно !!! От участие в процедурата се отстранява участник, който представи
цена за изпълнение по висока от максимално допустимата прогнозна стойност.
Декларирам, че предлаганата цена за извършване на услугата е в лева без ДДС
и съответно с включен ДДС и включва всички разходи по изпълнение на всички
работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на
обществената поръчка, в това число командировки, квартирни и налози и други
разходи свързани с изпълнението на поръчката, както и възнаграждения за
наетите от нас експерти, предвидени да участват в изпълнението на поръчката,
такси, печалби и всички други суми.
4. Предложената от нас цена е формирана правилно и точно, в пълно
съответствие с Техническата спецификация на Възложителя и включва всички
разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката.
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5. При разминаване в изписаното с цифри и с думи за достоверно ще се приема
изписаното с думи. При несъответствие между сумите без и с данък добавена стойност,
за меродавна се приема сумата без начислен ДДС. При разлика между цените по
отделните дейности и общата сума за достоверни се приемат цените по отделните
дейности.
6. Известно ми е, че нося отговорност за евентуално допуснати грешки или
пропуски в изчисленията на предложените цени.
7. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с
офертата, за срок от 60 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.
8. В случай, че бъдем определени за изпълнител при сключване на договора ще
представим документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.
47, ал. 5 от ЗОП.
9. Декларираме, че сме запознати с проекта на договора, приемаме условията на
приложения проект на договора и ако бъдем определени за изпълнител ще представим
изискуемите се документи и ще подпишем в указания от Вас срок договора.
Приложения: съгласно приложения списък на документите в офертата,
представляващи неразделна част от нея.
Дата: _________201… г.
Име и фамилия:_____________________
Длъжност:__________________________
Подпис и печат:_____________________
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