
 

 

 До  
Сдружение „МИГ Община Стамболийски“ 

ул. Г. С. Раковски №29 

гр. Стамболийски 4210 

 

О Ф Е Р Т А 
 

Във връзка с публикувано запитване за провеждането на пазарни консултации за 

определяне на стойността на разхода за СМР за обект: „Ремонт и преустройство на сграда 

в УПИ I – за зеленина и общ. обслужване, кв.43 по рег. план на гр. Стамболийски по 

„Проект за популяризиране местната идентичност и на подхода ВОМР в община 

Стамболийски на МИГ- община Стамболийски“ 

 

 

Настоящата оферта е подадена от: .........................................................., ЕИК......................... 

и подписана от: ........................................, в качеството му/ й на:............................................. 

седалище и адрес на регистрация на участника(в случай на юридическо лице): гр. 

......................................................, адрес на регистрация.........................., 

месторабота............................. (в случай на физическо лице) 

Адрес за кореспонденция: ........................................................................................ 

e-mail:................................................................... 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

 

В отговор на публикация за провеждане на пазарни консултации за определяне на 

стойността на разхода за СМР за обект: „Ремонт и преустройство на сграда в УПИ I – за 

зеленина и общ. обслужване, кв.43 по рег. план на гр. Стамболийски, съгласно 

публикуваната количествена сметка, в качеството си на .................................... (длъжност) на 

........................... (участник), декларирам, че сме прегледали и приемаме без резерви или 

ограничения, цялостното съдържание на запитването за представяне на оферта; 

 

Нашата оферта е: 

 

 

I. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.  

 

 

Предлагаме обща цена от .................... лв (словом ..........................................) без 

включен ДДС или .....................................лева (словом .................................) с включен ДДС, 

за съгласно приложена Количествено-стойностна сметка. 

При така предложените от нас условия, в нашата предлагана цена сме включили всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.  

 

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде .......... (словом ...............) 

календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо 

за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на горния срок. 
II. Представляваното от мен дружество е вписано в Търговски регистър към 

Агенция по вписванията с ЕИК: ................................. 



 

 

Приложение: Количествено –стойностна сметка. 

 

 

Дата.................. г.   Подпис и печат: ………………….…………. 

(име, фамилия  и длъжност) 


