МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

ДО
(Бенефициент- наименование)

________________________
(Адрес на бенефициента)

ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в избор на изпълните по реда на ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г. и Постановление
№ 160 на Министерския съвет от 2016 г.
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 ___________________________________.

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,

Във връзка с публична покана № 1.022-0067-01 от дата 13.09.2018., Ви
представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител с предмет:
“Провеждане на специфични за конкретни работни места обучения”
(наименование на предмета на процедурата)

Предлагаме
да
изпълним
доставката
по
обособена
позиция
....................................................................................................................................................
(номер и название на обособената позиция)

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.
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Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.
1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на
бенефициента както следва:
Пълно описание на предмета на
№
поръчката от страна на
бенефициента
( посочва се пълно описание на
артикулите който се
предлагат за доставката/
пълно описание и всички
изисквания за предлаганата
услуга / видовете СМР или
КСС в случай на строително
ремонтни работи)
1.

Специфично обучение по
предмета на посочената от
кандидата обособена позиция.

Количество
Бр.

Пълно описание на предмета на
поръчката от страна на
кандидата

1

Изисквания:
1) Обучението да се извърши
на територията на БКК-95 ООД
(гр. Монтана, ул. Иван
Давидков № 2).
2) Обучението да се извърши в
работно и извън работно време
по график, определен от БКК95 ООД
3) Обучението да се извърши в
брой учебни групи съгласно
посоченото в публичната
покана.
4) На успешно завършилите
обучението да се издадат
удостоверения за успешно
завършено обучение за
придобиване на специфични
умения
5) В цената на обучението да са
включени всички разходи за
него – възнаграждения и
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осигуровки на преподаватели,
материали за провеждане на
обучението, провеждане на
изпит, издаване на
удостоверения за успешно
завършено обучение за
придобиване на специфични
умения и други необходими.
2. Ценово предложение:
№

Пълно описание на предмета на поръчката Количество
от страна на кандидата
Бр.
( посочва се пълно описание на
артикулите който се предлагат за
доставката/ пълно описание и всички
изисквания за предлаганата услуга /
видовете СМР или КСС в случай на
строително ремонтни работи)

Единична
цена в лева
без ДДС

Общо цена в
лева без
ДДС

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.
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще
бъде единичната/общата (уточнете) цена на офертата. В случай, че бъде открито
такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната
(уточнете) цена в съответствие с единичната/общата (уточнете) цена на офертата.
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При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи,
важи сумата, написана с думи.
3.
4.
5.
6.

Срок на изпълнение: ......... календарни дни
Валидност на офертата: ...........
Начин на плащане: ............
Други исиквания 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
8.1 изреждат се всички приложения към оферта
8.2
8.3

ДАТА: _____________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)
___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)
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