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Управляващия орган.“ 

 

 
 

 

ДО  
 

"Кремък" ЕООД 
ул. „Новозагорско шосе“ №6  

гр. Стара Загора 6000  
 

 
 

О Ф Е Р Т А 
 
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 в …………………………………………….. 

(попълва се наименованието на регистъра, в който е вписан кандидата по националното си законодателство; не се попълва в 

случай, че кандидатът е неперсонифицирано обединение) 

ЕИК /Булстат: _____________________________,  

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на 
___________________________________.  
 

 
 
УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ, 

 
 
Във връзка с публична покана № 1/18.05.2017 г., Ви представяме нашата оферта 

за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет:  
 

„Предоставяне на услуги по организацията и управлението на проект 
BG05M9OP001-1.003-2750 „Заетост за 50 безработни и неактивни лица в "Кремък" 

ЕООД“ по процедура за безвъзмездна помощ BG05M9OP001-1.003 "Ново работно 
място 2015" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-

2020". 
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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. Техническо предложение 
Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на 

бенефициента, посочени в Техническата спецификация – приложение към 
документацията, както следва: 

 

№ 
Пълно описание на предмета на 

поръчката от страна на 
бенефициента  

Колич
ество 

Бр. 

Пълно описание на предмета 
на поръчката от страна на 

кандидата 

Колич
ество 

Бр. 
1. Предоставяне на услуги, 

свързани с организацията и 
управлението на проект 
BG05M9OP001-1.003-2750 
„Заетост за 50 безработни и 
неактивни лица в "Кремък" 
ЕООД“ („Проекта“) по процедура 
за безвъзмездна помощ 
BG05M9OP001-1.003 „Ново 
работно място 2015“ по 
Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси 2014-
2020“ в съответствие със 
сключения договор за 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, за срока на 
изпълнение на проекта. 
 
Услугите включват 
изпълнението на следните 
задачи: 
- подпомагане на бенефициента 
при идентифицирането, подбора 
и наемането на предвидените по 
Проекта безработни или 
неактивни лица от съответните 
целеви групи, както и за 
повишаване на мотивацията им 
за устойчива заетост;  
- подготовка на документация за 
избор на изпълнители по 
проекта за доставката на 

1 бр.   
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специализирани автомобили за 
„Кремък“ ЕООД, съгласно 
условията и изискванията на 
ПМС № 160/01.07.2016 г. и 
ЗУСЕСИФ, въз основа на 
предоставена от бенефициента 
техническа документация 
(технически спецификации) и 
подпомагане на бенефициента 
при провеждането и 
документирането на 
процедурата, както и при 
сключването и изпълнението на 
договорите с избраните 
изпълнители; 
- подготовка на публичните 
съобщения на бенефициента за 
набиране на ценови 
предложения по реда и 
условията на чл. 2, ал. 7 на ПМС 
№ 160 от 01.07.2016 г. и 
ЗУСЕСИФ за избор на 
изпълнители на дейностите по 
проекта, предвидени за 
възлагане на външен 
изпълнител (доставка на 
технически уреди и инструменти 
и доставка на работно облекло и 
лични предпазни средства), въз 
основа на предоставена от 
бенефициента техническа 
документация (технически 
спецификации, и пр.) и 
подпомагане на бенефициента 
при провеждането и 
документирането на поръчките, 
както и при сключването и 
изпълнението на договорите с 
избраните изпълнители; 
- осъществяване текущ контрол 
върху срочното и точно 
изпълнение от бенефициента на 
дейностите по проекта и 
постигане на заложените 
резултати под ръководството на 
Ръководителя на проекта; 
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- изготвяне на периодични, 
междинни и окончателни отчети 
по изпълнението на проекта, 
съгласно изискванията по 
процедурата, както и цялостно 
подпомагане на бенефициента 
при техническото и финансово 
изпълнение и отчитане на 
проекта пред Управляващия 
орган. 
 
 
Услугите се предоставят чрез 
определени от изпълнителя 
експерти с квалификация и 
професионален опит, 
съответстващи на предмета на 
поръчката, по следните експерти 
позиции: 
1. Експерт по работа с целевите 
групи и проектна отчетност 
2. Експерт по правни въпроси и 
процедури за избор на 
изпълнители  
3. Експерт по финансово 
управление на проекта 
Посочените експерти заедно с 
определения от бенефициента 
Ръководител на проекта 
формират Екипа за управление 
на проекта. 

 
В приложение № 1 към настоящата оферта са изложени, съгласно изискванията на 

бенефициента: 
- предложение за начина и срока за изпълнение на услугата; 
- предложение за организацията и екипа за изпълнение на услугата. 
 
2. Ценово предложение: 
 

№ 
Пълно описание на предмета на поръчката 

от страна на кандидата  
Количество 

Бр. 

Единична 
цена в лева 

без ДДС 

Обща цена в 
лева без ДДС 

 Предоставяне на услуги, свързани с 
организацията и управлението на проект 
BG05M9OP001-1.003-2750 „Заетост за 50 
безработни и неактивни лица в "Кремък" 

1 бр.   



 

 

 

 

 

www.eufunds.bg 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от „Кремък“ ЕООД и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган.“ 
5. ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА_КРЕМЪК ЕООД_FINAL.DOC 

5 

ЕООД“ („Проекта“) по процедура за 
безвъзмездна помощ BG05M9OP001-1.003 
„Ново работно място 2015“ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси 
2014-2020“ в съответствие със сключения 
договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, за срока на изпълнение 
на проекта, чрез експертен екип, покриващ 
следните експертни позиции - експерт по 
работа с целевите групи и проектна 
отчетност, експерт по правни въпроси и 
процедури за избор на изпълнители и 
експерт по финансово управление на 
проекта.  

 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:__________________________________ 

 
 

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: изпълнението на поръчката се извършва в 

съответствие с указаните в Приложение № 1 към офертата начин и срок, 
организация и екип за изпълнение. 

7. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ 
подизпълнители.                                                                           ще ползваме/няма да ползваме 

8. Приложения към офертата 
8.1  Приложение №1 «Начин и срок, организация и екип за изпълнение на услугата“;  
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8.2  Автобиографии на предложените експерти, заедно с доказателства за 
релевантно образование и специфичен опит;  

8.3 Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. за кандидата и за 
подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на 
процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще 
ползва подизпълнители); 

8.4 Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата, 
съгласно т. ІІІ.2.3) от публичната покана;  

8.5 Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на 
кандидата, съгласно т. ІІІ.2.4) от публичната покана;  

8.6 Парафиран от кандидата приложения проект на договор. (В случай на кандидат-
обединение, договорът се парафира от водещия партньор.). 

8.7 Списък-опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 
 
 
 
ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 
                    (име и фамилия) 
___________________________________________ 

                                                                                    (длъжност на представляващия кандидата)



 
 

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на 
Европейския социален фонд 

 

 

 

www.eufunds.bg 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от „Кремък“ ЕООД и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган.“ 

 

 
Приложение № 1 

 
към 

 
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. 
 
 
 

НАЧИН И СРО К,  ОРГ АНИЗАЦИЯ И ЕКИП  ЗА ИЗПЪ ЛНЕНИЕ  НА 
У СЛУ Г АТА  

 
 
А. НАЧИН И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА 
 
І. Дейности за изпълнението на услугата 
Кандидатът описва предлаганите конкретни дейности за изпълнение на услугата по 
организация и управление на проекта, в т.ч. тяхната времева рамка, последователност 
и продължителност 
 
………………… 
………………… 
 
ІІ. Идентифициране и адресиране на рисковете и предпоставките за успешно 
изпълнение на дейностите  
Кандидатът описва рисковете и другите предпоставки за успешното изпълнение на 
услугата, като посочва необходимите действията за неутрализиране или 
минимизиране на влиянието на рисковете 
 
………………… 
………………… 
 
 
Б.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА 

 
І. Предложение за организация на работа и разпределение на задачите и 
отговорностите между експертите в Екипа за управление на проекта 
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Кандидатът описва предлаганата организация на работа и разпределение на задачите 
и отговорностите между експертите в Екипа за управление на проекта по изпълнение 
на предложените дейности, вкл. взаимоотношенията с Ръководителя на проекта и 
бенефициента 
 
………………… 
………………… 
 
ІІ. Предложен екип, вкл. образование и специфичен професионален опит  
Кандидатът попълва данните на експертите, предложени по съответните експертни 
позиции, като автобиографиите на експерти заедно с доказателствата към тях се 
прилагат към офертата 
 
№ Трите имена на 

предложения експерт 
Длъжност в 
екипа 

Релевантно 
образование 

Релевантен 
специфичен 
опит (област, 
години 

     
     
     
 
 
ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 
                    (име и фамилия) 
___________________________________________ 

                                                                                    (длъжност на представляващия кандидата) 


