
Образец № 1 

ДАННИ  

за лицето, което прави предложението 

1. Наименование на оферента:  

ЕИК 

(или друга идентифицираща информация в 

съответствие  със законодателството на 

държавата, в която участникът е 

установен) 

 

2. Седалище и адрес на управление: 

(пощенски код, град/село, община, квартал, 

улица № /бл., ап.) 

 

Законен представител на участника: 

(име, фамилия и длъжност) 

Начин на представляване съгласно 

документа за регистрация (заедно или 

поотделно, ако е приложимо) 

 

Телефон:  

Факс:   

Ел.-поща:   

 

Наименование на оферента   

Дата    

Законен представител/упълномощено лице  
(име и фамилия)  

Подпис 
(печат)  

  



Образец № 2 

ДО 

„ИКОМС“ ЕООД 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 

От  ЕИК/БУЛСТАТ  

 (наименование на оферента)   
със седалище  и адрес на управление  

представлявано от  в качеството на  
 (трите имена на представляващия)  (длъжност) 

данни по документ за самоличност  
 (вид и номер на документ, дата, орган и място на издаването) 

тел.  факс  ел.-поща  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След като се запознахме с изискванията, определени в поканата, Ви представяме оферта за 

изпълнение на доставка на софтуерно приложение с исторически данни за възложени обществени поръчки 

от САЩ и Руската федерация за периода от началото на 2014 г. до края на 2018 г. (за минимум четири 

пълни години - 48 месеца), необходимо за изпълнение на проект “Разработка на иновативен процес по 

извличане на информация и създаване на аналитична технология за установяване на корелация между 

данните за участие на публични компании в обществени поръчки и движението на цените на техните акции”, 

финансиран по Девета конкурсна сесия на Националния иновационен фонд. 

Заявяваме, че ще изпълним доставките, в съответствие условията, определени в поканата, 

техническите спецификации и проекта на договор.  

Срокът за извършване на доставката е 10 (десет) календарни дни от датата на сключване на договор. 

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 30 (тридесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за получаване на офертите, посочен в поканата за пазарни консултации. 

 

Наименование на оферента   

Дата                         /               /   

Законен представител/упълномощено лице  
(име и фамилия)  

Подпис 
(печат)  
 

 

  



Образец № 3 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

за срока на валидност на офертата 

Долуподписаният/ата  ЕГН  

 (собствено, бащино и фамилно име)   

данни по документ за самоличност  

 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на  

 (длъжност или друго качество на декларатора) 

на  със седалище  

 (наименование на кандидата)  (населено място) 

и адрес на управление  

 (адрес на управление) 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ 

1. Срокът на валидност на офертата е 30 календарни дни, считано от датата на подаване на офертата. 

2. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети в офертата до изтичане на срока на 

валидност на офертата и същата може да бъде приета по всяко време, преди изтичането на този срок. 

 

 

ДАТА:  2019 г.  ДЕКЛАРАТОР:  

     (подпис, печат) 

      

     (име и фамилия) 

 

  



Образец № 4 

ДО 

„ИКОМС“ ЕООД 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От  ЕИК/БУЛСТАТ  

 (наименование на оферента)   
със седалище  и адрес на управление  

представлявано от  в качеството на  
 (трите имена на представляващия)  (длъжност) 

данни по документ за самоличност  

 (вид и номер на документ, дата, орган и място на издаването) 

тел.  факс  ел.-поща  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на доставка на софтуерно приложение с 

исторически данни за възложени обществени поръчки от САЩ и Руската федерация за периода от началото 

на 2014 г. до края на 2018 г. (за минимум четири пълни години - 48 месеца), необходимо за изпълнение на 

проект “Разработка на иновативен процес по извличане на информация и създаване на аналитична 

технология за установяване на корелация между данните за участие на публични компании в обществени 

поръчки и движението на цените на техните акции”, финансиран по Девета конкурсна сесия на Националния 

иновационен фонд. 

Предлаганата от нас цена за изпълнение на доставката е в размер на: 

 лева (  ) лева без включен ДДС 

(сума с цифри)  (сума с думи)  
или    

 лева (  ) лева с включен ДДС 

(сума с цифри)  (сума с думи)  

Предлаганата цена е крайна и в нея са включени всички разходи и възнаграждения на изпълнителя за 

изпълнение на предмета на договора, като но не само: разходите за труд, разработване, доставка и 

внедряване на софтуерните продукти в системите/устройствата на възложителя, обучение на специалисти, 

прехвърляне на правата на интелектуална собственост върху софтуерните продукти, включително върху 

изходните кодове, всички разходи за извършване на гаранционна поддръжка в определения срок, както и 

други разходи, необходими или присъщи за изпълнение на предмета на договора. Цената се дължи за 

изработването, внедряването и функционалността на софтуерните продукти, представляваща един цялостен 

продукт, а не за отделните техни елементи или функционалности. 

 

 

Наименование на оферента   

Дата                         /               /   

Законен представител/упълномощено лице  
(име и фамилия)  

Подпис 
(печат)  
 

 


