
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.05-0034 
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гимназия „Цар Симеон Велики” , град Търговище в сътрудничество с работодател 

в сферата на ИКТ” 
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Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
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Инвестира във вашето бъдеще! 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

за участие в процедура за извършване на услуга/доставка с предмет: 

„..................................................................................................................................” 

по проект „Актуализиране на образователния процес в ПТГ „Цар Симеон 

Велики”, град Търговище в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ ”, с 

рег.  № BG051 PO001-4.3.05-0034 

 

 

ДО: ..........................................,  

 

ОТ: .................................................... 

                                                          (наименование на участника)  

 

Уважаеми Дами и Господа, 

 

След запознаване с условията за участие в процедура за извършване на 

услуга/доставка по проект „Актуализиране на образователния процес в ПТГ „Цар 

Симеон Велики”, град Търговище в сътрудничество с работодател в сферата на 

ИКТ ”, с рег.  № BG051 PO001-4.3.05-0034 

относно: изпълнение на поръчката по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № .... съгласно 

документацията за участие, както следва: 

ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНA 

 В съответствие с техническата ни оферта, стойностите на предвижданите от нас 

дейности са: 

I. „Провеждане на два еднодневни семинара в Търговище” на обща стойност 

…………………… (словом...................................) лева без ДДС или 

……………………… (словом...................................) лева с ДДС. 

За изпълнение на поръчката по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № .... съгласно 

документацията за участие, както следва: 

ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНA 

II. Осигуряване на обучителни материали за учениците” на обща 

стойност…………………… (словом...................................) лева без ДДС или 

……………………… (словом...................................) лева с ДДС. 
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За  изпълнение на поръчката по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № .... съгласно 

документацията за участие, както следва: 

ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНA 

 

III. „Осигуряване на публичност” – рекламни материали: 

1. Табела на обща стойност …………………… (словом...................................) лева без 

ДДС или ……………………… (словом...................................) лева с ДДС. 

2. Плакати на обща стойност …………………… (словом...................................) лева 

без ДДС или ……………………… (словом...................................) лева с ДДС 

3. Стикери на обща стойност …………………… (словом...................................) лева 

без ДДС или ……………………… (словом...................................) лева с ДДС. 

За изпълнение на поръчката по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № .... съгласно 

документацията за участие, както следва: 

ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНA 

 

IV. „Осигуряване на публичност” – публикации в национален ежедневник  

 

 

1. Публикация в национален ежедневник на обща стойност …………………… 

(словом...................................) лева без ДДС или ……………………… 

(словом...................................) лева с ДДС. 

За изпълнение на поръчката по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № .... съгласно 

документацията за участие, както следва: 

ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНA 

 

Всеки участник може да кандидатства за повече от една обособена позиция 

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни. 

Дата: ...................                                                  ДЕКЛАРАТОР:.............................. 

                            

                                                                                                                   /.................../ 


