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„Безопасност на труда в ПЧМВ” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд 

на Европейския съюз 
 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „ Поддържане чистотата на морските води ” АД 

носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална 
позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта!  

 

ДО  

„Поддържане чистотата на морските 

води” АД  

гр. Варна, ЮПЗ, Терминал за базови 

масла 

 

О Ф Е Р Т А 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 

 

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,  

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________ 

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,  

ЕИК /Булстат: _____________________________,  

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________, 

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на 

___________________________________. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

Във връзка с публична покана № 8 от дата 22.08.2014 г., Ви представяме нашата оферта за 

участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:  

„Избор на изпълнител за провеждане на обучение за прилагане на технологията по 

стандарт BS OHSAS 18001“ 

 

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и 

условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас 

условия и ги приемаме без възражения. 

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.  

 

1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на 

бенефициента както следва: 

 

№ Изисквания на бенефициента  Предложение на кандидата Забележка 

1. График за изпълнението на 

дейността. Общата продължителност 

за изпълнението на дейността следва 

да е 45 учебни часа за всяка група 

обучаеми лица.  

  

2.  Учебен план и учебна програма за 

провеждането на обученията  

  

3. Учебни материали и/или описание на 

учебните материали, които ще бъдат 

използвани за провеждането на 

обученията  
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4. Сертификат на успешно 

преминалите обученията 

  

5. Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на 

предмета на процедурата: 

1. Изпълнителят следва да води текуща 

учебна и отчетна документация, която 

подлежи на текущ и окончателен 

контрол от страна на Възложителя. 

Тази документация следва да съдържа 

– учебна програма за съответния 

модул, планиран за провеждане през 

съответния период, учебни материали, 

използвани по време на обучението, 

присъствени форми по типов образец, 

зададен от Възложителя, снимков 

материал от обученията, тестове или 

казуси и анкети на обучаемите и др. 

2. Изпълнителят съблюдава всички 

изисквания за визуализация и 

наличието на визуализационните 

елементи в документацията по 

Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2007 – 2013. 

3. Изпълнителят предоставя всички 

отчетни документи съгласно формата 

и образците, задължително за 

отчетността по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2007 

– 2013. 

4. Окончателен доклад се представя 

след приключване на дейностите, 

предмет на настоящата задача, който 

подлежи на одобрение от 

Възложителя. Докладът следва да 

включва пълна и изчерпателна 

информация относно проведените 

дейности и постигнати резултати, 

съгласно предварително договорените 

условия.  

5.  Заедно с окончателния доклад, 

Изпълнителят следва да предостави на 

Възложителя всички материали, 

съпътстващи учебни и отчетни 

документи от дейността, предмет на 

поръчката, които към този момент не 

са били предоставени на разположение 

на Възложителя. 
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6. Други (по опция на Кандидата)   

 

2. Ценово предложение: 

№ 
Описание на предмета на поръчката от страна 

на кандидата  

Количество 

Бр. 

Единична 

цена в лева 

без ДДС 

Общо цена 

в лева без 

ДДС 

1. Обучение за прилагане на технологията по 

стандарт BS OHSAS 18001 

1   

 Обща стойност  

 

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и 

обхват.   

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 

процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:  

Цифром:__________________ лв. без ДДС 

Словом:__________________________________ 

 

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда. Не 

е приложимо. 

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 

единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем 

задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата. 

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, 

написана с думи. 

 

3. Срок на изпълнение:......... 

4. Валидност на офертата:........... 

5. Начин на плащане:............ 

6. Други изисквания и условия: (посочват се други изисквания и условия които са  

изисквани от възложителя) 

7. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ 

подизпълнители.                                                                       ще ползваме/няма да 

ползваме 

8. Приложения към офертата (изреждат се всички приложения към оферта ) 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

                    (име и фамилия) 

___________________________________________ 

                                                                                    (длъжност на представляващия кандидата) 


