
 

  1 

Този документ е създаден в рамките на проект „Компетентни съдии и съдебни служители – гаранти за 
качествено правораздаване”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ХАСКОВО 
  

ДОГОВОР № 12-24-5/17.04.2013г. 
Проект „Компетентни съдии и съдебни служители – гаранти за качествено 

правораздаване” 
 
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ  ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КЕТЪРИНГ 

ЗА СЪБИТИЕ „ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ 
„КОМПЕТЕНТНИ СЪДИИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ – ГАРАНТИ ЗА 

КАЧЕСТВЕНО ПРАВОРАЗДАВАНЕ”, С БЕНЕФИЦИЕНТ АДМИНИСТРАТИВЕН 
СЪД – ХАСКОВО” 

 
І. Предмет на настоящата поръчка е осигуряването на кетъринг за заключителна 

пресконференция по проект „Компетентни съдии и съдебни служители – гаранти за 
качествено правораздаване”. Услугата включва аранжиране на блок – маса, осигуряване на 
обслужващ персонал, както и на минерална вода, кафе, чай газирани и негазирани 
безалкохолни напитки, хлебни изделия. 

 
ІІ. Място дата и начален час на събитието – 17 октомври 2014г. от 11.00 ч. в семинарна 

зала на Административен съд – Хасково, град Хасково, ул. „Преслав” № 26. 
 

ІІІ. Максимална цена и начин на плащане. 
Максималната цена на поръчката е 345 лева с ДДС. 
Плащането ще се извърши еднократно, по банков път, след представяне на фактура от 

изпълнителя и подписване на приемо- предавателен протокол, в срок до 30 календарни дни 
от датата на представяне на документите.  
Във фактурата следва изрично да се посочи, че „разходът се извършва по проект № 

12-24-5/17.04.2013г. „Компетентни съдии и съдебни служители- гаранти за 
качествено правораздаване”, осъществяван с финансовата подкрепа на ОПАК, 
съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. 
 

ІV. Заинтересованите лица следва да представят в срок до 16:30ч. на 15.10.2014г. в 
служба „Регистратура” в Административен съд- Хасково оферта, съдържаща цена с ДДС 
за обслужване /вкл. осигуряване на необходимото оборудване, персонал, посуда – чаши, 
чинии, прибори и др./,  както цена с ДДС за: 

1. минерална вода/бутилка/ - 500 мл. – 1 брой; 
2. кафе / еспресо/ - 50мл. – 1 брой; 
3. студен чай /асорти/ - 250 мл. – 1 брой; 
4. топъл чай /билков, плодов/ - 200 мл. – 1 брой; 
5. газирани безалкохолни напитки с вкус на кола, портокал и лимон /бутилка/ - 250 мл. – 

1 брой; 
6. дребни сладки - 100 гр.; 
7. дребни соленки - 100 гр.  
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Примерна оферта 

 
 
ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ХАСКОВО 

 
 

ОФЕРТА 
 

от…………………………………………………………………. 
/наименование на лицето, подаващо офертата/ 

…………………………………………………………………..… 
/седалище и адрес на управление/ 

 
 

Уважаема госпожо Председател, 
 
Във връзка с отправената Покана за предоставяне на оферти за осигуряване на кетъринг 

за събитие „Заключителна пресконференция по проект „Компетентни съдии и съдебни 
служители- гаранти за качествено правораздаване”, с бенефициент Административен съд – 
Хасково”, представям следната оферта: 
 

 

1. обслужване /вкл. осигуряване на необходимото 
оборудване, персонал, посуда – чаши, чинии, прибори и др./ 

……………. лева с ДДС 

2.1 минерална вода /бутилка/ - 500 мл. – 1 брой ……………. лева с ДДС 
2.2 кафе /еспресо/ - 50мл. – 1 брой ……………. лева с ДДС 
2.3 студен чай /асорти/- 250 мл. – 1 брой ……………. лева с ДДС 
2.4 топъл чай /билков, плодов/ - 200 мл. – 1 брой ……………. лева с ДДС 
2.5 газирани безалкохолни напитки с вкус на кола, портокал 
или лимон /бутилка/ - 250 мл. – 1 брой 

……………. лева с ДДС 

2.6 дребни сладки - 100 гр. ……………. лева с ДДС 
2.7 дребни соленки - 100 гр. ……………. лева с ДДС 
 

 
 
С уважение: 
…………………………………………… 
/имена на представителя на лицето, подаващо офертата, подпис и печат/ 


