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ОБРАЗЕЦ № 7 

О  Ф  Е  Р  Т  А 
 
 
ДО:  НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ 
 
ОТ:................................................................................................................................................ 

(наименование на участника) 
 
с адрес: ........................................................................................................................................  
 
тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: .................................................... 
 
за участие в открита процедура за определяне на изпълнител с предмет: «Анализ, 
проектиране, разработване и внедряване на Автоматизирана университетска 
информационна система» 
 
Уважаеми Дами и Господа, 

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, 
заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка. 

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в срок от ………………., считано 
от датата на подписване на договора.  

За изпълнение на договора за услуга, така както е определен обхвата й в Техническите 
спецификации на настоящата поръчка предлагаме следната цена: 

………………..….. (………………..…….....……………………………) лева, цена без ДДС  
………………..….. (………………..…….....……………………………) лева, цена с ДДС  

(с цифри)      (с думи) 
Гарантираме, че при така предложените от нас условия, в нашата цена на договора за 
услуга сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в 
описания вид и обхват. 
 
Приемаме предложената от Вас схема на плащанията по настоящата поръчка, а именно 
заплащането да се извършва както следва:  

 Авансовото плащане е в размер на 10% (десет процента) от стойността на 
договора. Авансовото плащане е платимо след подписване на договора, до 10 дни 
от датата на получаване на фактурата.  

 Междинно плащане в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на 
договора. Междинното плащане е платимо след проектиране на системата. 

 Окончателното плащане е в размер на 60% (осемдесет процента) от стойността на 
договора след окончателно приемане работата на изпълнителя. 

 
Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до 
изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни, включително от датата на отваряне на офертата. 
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Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие 
с гореописаната оферта. 
 
 
 
 
 
Дата.…………………..     ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….  
 
 
 


