Приложение №2
ДО
ДИРЕКТОРА НА ДКТ
ИВАН РАДОЕВ - ПЛЕВЕН

ОФЕРТА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

за обособена позиция...................
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:
От: ……………………………………………………………………………………………………
(пълно наименование на участника, правно-организационната му форма, адрес на управление, ЕИК по
БУЛСТАТ/ЕИК по Закон за Търговски регистър)
Чрез …………………………………………………………………………………………………………
(собствено, бащино и фамилно име на представляващия участника, адрес за кореспонденция)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Съгласно публикувано в електронната страница на Агенция по обществените
поръчки обявление на ДКТ”Иван Радоев” за участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка с обект:, Продажба на билети на ДКТ „Иван Радоев - Плевен и
организиране на представления открита с № РД 05 - 108/17.04.2019 г.на директор на
ДКТ”Иван Радоев”-Плевен и след като се запознах с условията за участие, съгласно
утвърдената документация, предлагам на вниманието Ви следната оферта:
Срок за изпълнение на поръчката: 12 месеца или до достигане на заявения
лимит., считано от дата на сключване на договора.
Място на изпълнение на поръчката: 240 общини на територията на Република
България и гр. Плевен
В случай, че бъда избран за изпълнител на обществената поръчка приемам
поставените условия:
1. Предмет на обществената поръчка е предоставяне на услуги по осигуряване
продажба на билети за представления на ДКТ” Иван Радоев”
2. Организиране на билетни каси .
3. Осигуряване на рекламно и информационно обслужване на спектаклите
/Разлепване на афиши, флаери ,реклама в радиа и други медии.
Приемам условията на предложения проект на договор.
Представляваният от мен участник ще се счита обвързан от задълженията и
условията, поети с офертата за срок от 120 /сто и двадесет/ календарни дни след
датата, определена в обявлението като краен срок за получаване на офертите.

Дата:…………………

С УВАЖЕНИЕ...……………..
(подпис)

Забележка: Настоящата оферта, заедно с изискваните документи се поставя в плик с надпис ”№ 2 Предложение за изпълнение на поръчката”.Тук не се посочват цени - същите се попълват в офертата –
предлагана цена по приложения образец , която се поставя в отделен запечатан плик с № 3. Виж:
Образец на оферта - предлагана цена.
Посочването на цената на поръчката в тази оферта или проектодоговора, или в друг документ извън
плика с надпис „№ 3 - Предлагана цена” води до отстраняване на участника от участие в процедурата.

