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О ТН<^НО /14ен10ба офертк-за предоставяне Haj1 консул|кнтски услуги във връзка с 
подгтовкат^нги^прректни предложения, по Приоритетна- ос 1 (ПО 1) „Устойчиво и 
интегрирано гр^ско  разв^Ттие“ по р|геративна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 
2014-2020.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПАНОВ,

Във връзка с Ваше писмо (изх. № 53-1712-2/11.12.2018 г.) относно предоставянето 
на ценова оферта за консултантска помощ при подготовката на проектни предложения 
по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, включени в инвестиционен приоритет „Социална 
инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“, представям на Вашето 
внимание нашето предложение за изпълнение на поръчката:

> За изготвяне на Бизнес планове и анализи, съгласно изискванията на 
финансовия посредник и Управляващия орган (УО) на ОПРР 2014-2020 и

> Извършване на ревизия/актуализация на съществуващи документи, свързани с 
кандидатстването,

предлаганата от нас цена е
лева без ДДС. Предложената цена е окончателна и включва 

всички разходи, необходими за извършване на услугата.

„Булдар Консултинг“ ЕООД се ангажира да изпълни описаните по-горе услуги при 
спазване на условията на: Възложителя, финансовия посредник, УО на ОПРР 2014- 
2020 и в пълно съответствие с Насоките за кандидатстване по съответната процедура.

Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако имате допълнителни въпроси.

С уважение,

Добромир

Управител

Булдар Консултинг ЕООД

Адрес по регистрация: гр. София, 1172, район „Изгрев", ж.к. „Д ианабад", бл. 20, ех. Б, ет. 5, an. 35 
Адрес за кореспонденция: гр. София, 1142, ул. „Г. С. Раковски", 209Б, em .l, an. 20
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ТИС

Г-Н ДОБРОМИР ПЕТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА
„БУЛДАРКОНСУЛТИНГ“ ООД
ГР. СОФИЯ, П.К. 1142
УЛ. „Г. С. РАКОВСКИ“ № 209Б,
ЕТ. 1, АП. 20
E-mail: officc@b»ldar.cu

ОТНОСНО: Представяне на ценова оферта за предоставяне на консултантски 
услуги във връзка с подготовката на проектни предложения по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в 
растеж“ (ОПРР) 2014-2020.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТРОВ,

Във връзка с Ваше писмо (изх. № ФИ-РР-01/05.12.2018 г.) и необходимостта на 
община Велико Търново от консултантска помощ при подготовката на проектни 
предложения по ОПРР 2014-2020, включени в инвестиционен приоритет „Социална 
инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“, Ви каним да представите 
ценова оферта за:

- Изготвяне на бизнес план и анализи, съгласно изискванията на финансовия 
посредник и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020;

- Извършване на ревизия/актуализация на съществуващи документи, свързани с 
кандидатстването.

Предложената от Вас цена следва да включва всички разходи, необходими за 
извършване на услугите.

Моля в срокТю 14.12.2018 г„ 17:00 ч,, да представите ценовата си оферта на адрес: 
община Велиш Търново, площад Майка България № 2, гр. Велико Търново.

С УВА Ж ЕТЕ:

Intertek
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