




 АЛФА БЕСТ ЕООД 

ДО 

ЗП Светослав Асенов Младенов  

ВОДЕЩ ПАРТНЬОР В ДЗЗД „Иновативни практики в зърнопроизводството“ 

с. Къшле, община Трън, област Перник  

 

ОФЕРТА 

От Алфа Бест ЕООД  

с ЕИК 202385842,  

със седалище и адрес на управление гр. София, жк Обеля, бл. 116, вх. А  

телефон 070070025, електронна поща office@alfahosting.bg, 

представлявано от управителя му Божидар Иванов Николов 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЛАДЕНОВ, 

 

С настоящото Ви представям нашата оферта за участие в пазарни консултации за 

определяне на прогнозна стойност за обществена поръчка с предмет изработка на 

интернет сайт, свързано с кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

16.001 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни 

групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. 

1. Предлагам следните единични цени: 

Дейност Описание на дейността 
Мерна 

единица 

Коли

чест

во 

Единичн

а цена в 

лева без 

ДДС 

Единичн

а цена в 

лева с 

ДДС 

Изработка на 

интернет сайт 

I. Обхват на предоставяните 

услуги:  

▪ Дизайн и изработка на 

интернет сайт със система 

за управление на 

съдържанието; 

▪ Проектиране и Разработка 

на динамичен уеб сайт 

(интернет страница) 

пригоден за актуалните 

настоящи версии на 

известните браузъри; 

▪ Мобилен/Responsive 

дизайн оразмеряващ 

стандартната версия; 

▪ Оформление, дизайн и 

структура с вертикален 

скрол и по актуални 

тенденции; 

брой 1 
2399 лв. 

без ДДС 

2878.80 

лв. с 

включен 

ДДС 
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▪ Използване на Wordpress 

CMS; 

▪ Разработка на до 15 

(петнадесет) страници / 

функционални бутона. 

Допълнителните страници 

се създават през 

клиентската 

администрация; 

▪ Модул клиентска 

администрация и достъп 

до нея с цел 

администриране на 

съдържанието; 

▪ Блог модул за 

публикуване на новини 

към интернет страницата; 

▪ Модул каталог с до 50 

(петдесет) сорта и 

възможност за качване на 

допълнителни от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Представяне на сорт 

включва, Име, Основна 

снимка, Галерия, Кратко 

описание, Основно 

описание, Категория, 

Цена, Характеристики, 

Продуктов код, 

Разновидности. Таблици, 

Видео файлове, 

Прикачени файлове, 

Допълнителни снимки в 

описанието се залагат през 

клиентската 

администрация от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

▪ Изработка на 

допълнителна езикова 

версия. Изработката не 

включва не включва 

превод на съдържание; 

▪ Козметична редакция на 

текстовете в сайта. 

Креативен копирайт, с цел 

повисоки конверсии. 

Процесите включват 

преработка на до 2 000 

думи съдържание; 

▪ Конвертиране на дизайна в 

програмен код за 

WordPress; 

▪ Настройване на основни 

модули на сайта за по-

бързо зареждане, 
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контактни форми. 

Поддръжка на 

интернет сайт 
• 1 (един) час корекции по 

визия, дизайн, съдържание 

сайта на месец. Подават се 

до 2 (два) пъти месечно по 

имейл (неизползваните 

корекции не се прехвърлят 

за следващ месец); 

• Базови защити за 

сигурност на 

адмистративната част на 

уеб сайта; 

• Действия и поддръжка по 

бързодействие на уеб 

сайта – компресиране на 

съдържанието, кеширане 

на съдържанието; 

• Техническа поддръжка по 

изправност и 

функциониране на уеб 

сайта; 

• Актуализации на 

платформата на уеб сайта; 

• Актуализация на 

програмния код на уеб 

сайта; 

• Залагане анализ на 

посещенията с Google 

Analytics; 

• 900 (деветстотин) минути 

процесорно време (за 

календарен месец); 

• Предоставяне на до 5 (пет) 

GB хостинг пространство; 

• Използване на до 60 000 

(шейсет хиляди) файла. 

• Период на поддръжката - 

36 месеца 

брой 36 990 лв. 

без ДДС 

1188 лв. с 

включен 

ДДС 

 

2. В предложената от нас стойност сме включили всички необходими разходи за 

изпълнение на предмета на поръчката. 

3. Срокът на валидност на офертата е 3 (три) месеца от крайния срок за подаване 

на офертите. 

 

Дата: 13.02.2020 г.                                ПОДПИС И ПЕЧАТ: ............................... 
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