
ПРОГРАМА  ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  2014 – 2020  ЕВРОПЕЙСКИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ  ФОНД  
ЗА  РАЗВИТИЕ  НА  СЕЛСКИТЕ  РАЙОНИ 
НЧ”ПРОБУЖДАНЕ1902” с.ГОРСКО  НОВО СЕЛО ,общ.ЗЛАТАРИЦА, обл.В.ТЪРНОВО, ул.”В.КОЛАРОВ”  
№ 2 
   
ИЗХ.№ 22 / 20.09.2016Г/ 
 
ДО   ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ   ЛИЦА 
 
 ПОКАНА  ЗА  ПАЗАРНИ  КОНСУЛТАЦИИ ЗА ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ  

               „Текущ ремонт,доставка на оборудване и обзавеждане на 
НЧ”Пробуждане1902” с.ГОРСКО  НОВО СЕЛО  с  идентификатор 17213.110.481.1.1  
   УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА ,  
      За  прилагане на Подмярка  7.2 „Инвестиции   в  създаването , подобряването или  
разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” към  Програма за  развитие на 
селските райони 2014 – 2020 г”  и във връзка  с предстоящо  кандидатстване  на  Народно  
читалище „Пробуждане1902”,с.Горско Ново село за безвъзмездна  финансова  помощ  с  проект 
„Текущ ремонт,доставка на оборудване и обзавеждане на НЧ”Пробуждане1902” , моля  да 
представите индикативни  оферти за доставка на нов автомобил за нуждите на Народно 
читалище”Пробуждане1902” с.Горско Ново село    по  проекта. 
       Всяка  оферта  следва да съдържа : 
1. Име  и  адрес  на  оферентна; 
2. Срок на валидност на офертата 
3. Дата на издаване на офертата 
4. Техническо предложение  
5. Цена в лева с посочено  ДДС 

Оферта може да подаде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо  лице 
или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява 
строителство,доставка и услуги , съгласно законодателството на държавата, в която то е 
установено. 
   Оферентите следва да са вписани в търговския регистър, а  ако чуждестранни лица следва да 
представят документ за правоспособност, съгласно националното си законодателство. 
 Срокът за валидност на офертата да бъде минимум 180/сто и осемдесет дни/ дни. 
 Офертата се изготвя и издава на български език. 
Представените образци- предложения към настоящата покана са задължителни за 
участниците. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Индикативните оферти се представят в обща непрозрачна опаковка, върху която се изписва: 

Наименование на участника ; 
 адрес за кореспонденция ; 
 телефон ; 
 факс ; 
 електронен адрес. 
    

ОФЕРТА 
  ЗА  УЧАСТИЕ  В ПАЗАРНИ  КОНСУЛТАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ДЕЙНОСТ:  
„ДОСТАВКА  НА  ОБЗАВЕЖДАНЕ  ПО ПРОЕКТ  „ ТЕКУЩ РЕМОНТ , ДОСТАВКА  НА  
ОБОРУДВАНЕ  И ОБЗАВЕЖДАНЕ   НА НЧ”ПРОБУЖДАНЕ1902” с.ГОРСКО НОВО СЕЛО 
 
 
                                          Получател . НЧ”Пробуждане1902” 
                                                                С.Горско Ново село   5075 
                                                                 Ул.”В.Коларов”№2 

 

Индикативните оферти  се подават на адрес: с.Горско Ново село 
,общ.Златарица,обл.В.Търново,ул.”В.Коларов” № 2  до  26.09.2016г. 

                     Приложения : 
1. Техническа  спецификация; 
2. Представяне на участника  - образец 1; 
3. Техническо  предложение – образец 2; 
4. Ценово предложение  - образец 3 ; 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Автомобилът е необходим за превоз на самодейците към Народно читалище 

„Пробуждане1902” с.Горско Ново село.  

Автомобилът следва да бъде нов, с година на производство 2015, 2016. 

Доставеният автомобил следва да отговаря на следните минимални технически 

параметри: 

1. Брой места  6+1; 

2. Вид купе - миниван 

3. Брой врати – 5 (пет); 

4. Вид гориво – дизел или бензин 

5. Мощност – минимум 90 - 100 к.с.; 

6. Скоростна кутия – ръчна; 

7.  EURO 6   

8. Икономичен разход на гориво 
 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА                  

………………………………………………………………………………………… .                    

(наименование на участника)  

 

представлявано от ………….………………………………..…………………… . . .  

(трите имена и ЕГН)  

…………………………………….…………………………………………………… …..  

в качеството му на ………………………………………………….……………… ….  

(длъжност)  

 

ЕИК /БУЛСТАТ/ на дружеството: …………………………………………………………….. 

 

адрес по регистрация на дружеството:…………………………………………......................... 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

и/или друга идентифицираща информация……………………………………………………. 

 

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

………………………………………………………………………………………………… 

 

Телефон № ………………………….  

Факс: ………………………………...  

Е-mail:  ……………………………….  

 

 

Дата,………………2016 г.                                   ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………………..  
 

 



ДО 
НЧ „ПРОБУЖДАНЕ1902” 

С.ГОРСКО НОВО СЕЛО 5075 

УЛ.”В.КОЛАРОВ” № 2 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ОТ:..............................................................................................................................................1 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за доставка на нов 

автомобил за нуждите на Народно читалище „Пробуждане1902” по проект „               

„Текущ ремонт,доставка на оборудване и обзавеждане на 
НЧ”Пробуждане1902” с.ГОРСКО  НОВО СЕЛО  с  идентификатор 17213.110.481.1.1  
  1.Приемаме условията за изпълнение, заложени в поканата за пазарни консултации. 

           2.Приемаме срокът на валидност на нашата оферта да бъде 180 /сто и осемдесет 

дни/, считано от датата, посочена за краен срок за получаване на оферти, съгласно 

поканата. 

3.Предлагаме да доставим автомобил със следните технически характеристики: 

Технически характеристики съгласно 

техническа спецификация 

Технически характеристики на 

предлагания автомобил 

Брой места  6+1  

Вид купе – миниван  

Брой врати – 5 (пет)  

Вид гориво – дизел или бензин  

 Мощност – минимум 90- 100 к.с.  

 Скоростна кутия – ръчна  

EURO 6  

Икономичен разход на гориво  

                                                           
1 Посочва се наименованието на участника 



ДО 

НЧ „ПРОБУЖДАНЕ1902 

С.ГОРСКО НОВО СЕЛО   5075 

УЛ.”В.КОЛАРОВ”  № 2 

                                                  ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
От: .............................................................................................................................................2 

с адрес: ........................................................................................................................................  

тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: .................................................... 

ЕИК: ........................................................,  

ДДС №: ................................................................................................................. 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в пазарни 

консултации за изпълнение на дейност: "„Доставка на нов  автомобил за нуждите на 

НЧ”Пробуждане1902” по проект: "Текущ ремонт, доставка на оборудване и 

обзавеждане на НЧ”Пробуждане1902"с.Горско Ново село 

1. Цената, която предлагаме за изпълнение на дейност: Доставка на обзавеждане по проект: 

"Текущ ремонт, доставка на оборудване и обзавеждане на 

НЧ”Пробуждане1902"с.Горско Ново село 

 е в съответствие с условията на поканата и възлиза на:  

1.1. Цифром без ДДС: 

................................................................................................................................................ 

 [посочва се цифром стойността в лева] 

Словом без ДДС: 

........................................................................................................................................... 

 [посочва се словом стойността в лева] 

1.2. Цифром с ДДС: 

................................................................................................................................................ 

 [посочва се цифром стойността в лева] 

Словом с ДДС........................................................................................................................................... 

                                                           
2 Посочва се наименованието на участника 



 [посочва се словом стойността в лева] 

 

 

 

 

 


