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Образец на ценова оферта за участие в процедура  за определяне на изпълнител 

По т.I (6) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г. 
 
ДО  
„Атлас Софтуер“ ЕООД 
(Бенефициент- наименование) 
София 
ул. Професор Николай Генчев, №18 
Пощенски код: 1700 
(Адрес на бенефициента) 

 
Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А 

 
ОТ:____________________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 

 
за участие в процедура открит избор за определяне на изпълнител 

(вид на процедурата) 
с предмет: “Доставка и въвеждане в експлоатация на хардуер и софтуер по обособени 
позиции:  
Обособена позиция 1 - Хардуер: 

• Сървър – 2 броя; 
• Работна станция – 5 броя; 
• Работна станция iMac (или еквивалент) – 1 брой; 
• Тестово мобилно устройство – 1 брой; 
• Тестово мобилно устройство – 1 брой; 
• Тестово мобилно устройство – 1 брой. 

Обособена позиция 2 - Софтуер: 
• Специализиран софтуер - система за компютърна обработка на естествен език 

(NLP) – 1 брой; 
• Специализиран софтуер за автоматична категоризация на български език – 1 

брой.” 
(наименование на предмета на процедурата) 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

Във връзка с обявената процедура за определяне на изпълнител с горепосочения 
предмет, Ви представяме нашата ценова оферта, както следва: 

Офертата съдържа _____________ варианта за изпълнение на предмета на 
процедурата, съгласно изискванията на документацията за участие, а именно: 
 (попълва се ако в документацията е позволена вариантност на офертите) 
 
Вариант 1: 
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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 
без ДДС (не се 
попълва при 
извършване на 
периодични 
доставки) 

Обособена позиция 1: Хардуер    
1 Сървър 2 броя   
2 Работна станция 5 броя   

3 Работна станция iMac (или 
еквивалент) 1 брой   

4 Тестово мобилно устройство 1 брой   
5 Тестово мобилно устройство 1 брой   

Обособена позиция 2: Софтуер    

6 
Специализиран софтуер - система 
за компютърна обработка на 
естествен език (NLP) 

1 брой 
  

7 
Специализиран софтуер за 
автоматична категоризация на 
български език 

1 брой 
  

     
 

Условия на доставка: CIP (съгласно INCOTERMS 2010) гр. София. 
 
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 без 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). 
 

Декларираме, че настоящата оферта е валидна до __________________ (посочва се 
срока, определен от бенефициента в пояснителния документ или в поканата за участие). 
 
 
ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:  
 

                     
 
1 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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Окончателно плащане – 100% след доставяне и приемане предмета на доставка, при 
представяне на фактура за стойността на плащането, и подписване на Финален приемо-
предавателен протокол по реда на чл. 9, етап ІІ от проекто договора за доставка;  
( описва се) 
 
III. ДРУГИ 
Там където се налага, са приложени допълнителни листа към образеца на ценовата оферта, с 
оглед детайлно описание на позициите по офертата, а именно: 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Вариант 2: Не е приложимо 
(описва се ) 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

При несъответствие 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. 
 
 
 
 
 
 
ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 
(име и фамилия) 

___________________________________________ 
(длъжност на представляващия кандидата) 
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