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       ДО 

Гопет Транс ЕООД 

община Столична, с. Казичене 1532, ул. Вега No 7 

 

О Ф Е Р Т А 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 
 

 

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 № 01 от дата ………… г, Ви представяме нашата 

оферта за участие в избор на изпълнител с предмет:  

 

„Организиране и провеждане на обучения за придобиване на професионална 

квалификация по професия и на нови  ключови компетентности на служителите в 

Гопет Транс ЕООД“ 

За Обособена 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. 

 

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.  

 

1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на 

бенефициента както следва: 

 



 

 МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 
 

 

 

 

2 

 

№ 

Пълно описание на предмета на 

поръчката от страна на 

бенефициента  

 

 

Колич

ество 

Бр. 

Пълно описание на предмета 

на поръчката от страна на 

кандидата 

Количе

ство 

Бр. 

 Обособена Позиция1: Обучение за 

придобиване на професионална 

квалификация по професия 

"Организатор по експлоатация на 

автомобилния транспорт" за 20 

лица  включващо следните 

минимални изасквания: 

▪ Обучението трябва да е по 

професията: 840070 "Организатор 

по експлоатация на автомобилния 

транспорт" Код и наименование на 

специалността: 8400701" 

Експлоатация на автомобилния 

транспорт "от трета 

квалификационна степен 

▪  Трябва да бъдат обучени общо:  20 

лица, разделени на 2 групи  

▪ Общият брой часове за обучението 

трябва да е: 960 уч. часа 

▪ Обучението по специалността 

трябва да бъде разпределено на 

теория и практика, съобразно 

изискванията ЗПОО 

▪ Теоретичното обучение да включва 

минимум следните модули: 

1ОБЩА  ПРОФЕСИОНАЛНА 
ПОДГОТОВКА 
Здравословни и безопасни условия 

на труд 

Икономика 

Предприемачество 

2.ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИО-

НАЛНА ПОДГОТОВКА 

Чуждоезикова комуникация и 

професионална терминология 

Техническо чертане 

Материалознание 

Информационни системи в 

транспорта 

3.СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИО-

НАЛНА ПОДГОТОВКА 

Двигатели с вътрешно горене 

Автотранспортна техника 

1 бр. 

обучен

ие на 

20 

лица 
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Експлоатация на автотранспортната 

техника 

Автоматизация 

Обща теория на счетоводната 

отчетност 

Маркетинг 

Икономика и управление 

Спедиционна дейност 

Транспортно и търговско право 

Транспортна статистика 

 

▪ Обучението трябва да бъде  

проведено в зали на място при 

Възложителя на адрес: община 

Столична, с. Казичене 1532, ул. Вега 

No 

▪ Обучителната организация трябва 

да обезпечи с всички необходими 

консумативи и учебни  материали 

обучаващите с цел провеждане на 

качествен и ефективен учебен 

процес; 

▪ След приключването на 

обучителния процес трябва да бъде 

проведен финален изпит 

▪ В края на всяко обучение, всички 

служители, взели участие в него и 

покрили минимум 80 % от 

задължителния хорариум  трябва да 

получат Свидетелства за 

професионална квалификация III-та 

кв. ст. за съответната професия 

 

 Обособена Позиция 2: Обучение за 

придобиване на ключови 

компетентности на заетите лица 

по Ключова компетентност 2 : 

Общуване на чужди езици- 

английски език за 20 лица 

включващо следните минимални 

изасквания: 

▪ Обучението трябва да е по система, 

която да е съобразена с нивата и 

изискванията на Европейската 

квалификационна рамка 

▪ Формата на обучение да бъде 

теория – дневна/присъствена. 

▪  Хорариум на обучението: 3 нива на 

обучение, всяко по 100 учебни часа и 

1 бр. 

обучен

ие на 

20 

лица 
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общо 300 учебни часа с 

продължителност на един учебен час 

- 45 минути. 

▪ Брой обучавани лица: 20 лица, 

разпределени в минимум 2 групи по 

10 лица съобразно входящото ниво 

на владеене на езика 

▪ Mясто на провеждане на 

обучението: : в зала на Възложителя 

на адрес: община Столична, с. 

Казичене 1532, ул. Вега No 7 или в 

зала на обучителната организация с 

капацитет минимум 10 месеца на 

територията на Столична община  

▪ Обучителната организация трябва 

да обезпечи с всички необходими 

консумативи и учебни  материали 

обучаващите с цел провеждане на 

качествен и ефективен учебен 

процес; 

▪ Преди началото на обучението 

обучителната организация трябва  да 

направи входящ тест за определяне 

нивото на знанията на заявилите 

участие  

 След приключването на обучението 

трябва да бъде проведен финален 

тест за установяване нивото на 

придобитите знания 

▪ В края на всяко обучение, всички 

служители, взели участие в него и 

покрили минимум 80 % от 

задължителния хорариум  трябва да 

получат Сертификат за преминато 

обучение по Ключова компетентност 

2 „Общуване на чужди езици”. 

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: : 

Обучение за придобиване на 

ключови компетентности на 

заетите лица по Ключова 

компетентност 4: Дигитална 

компетентност за 30 лица 

 

▪  Формата на обучение да бъде 

теория – дневна/присъствена.  

▪ Хорариум на обучението: 45 

учебни часа с продължителност на 

един учебен час - 45 минути. 

1 бр. 

обучен

ие на 

30 

лица 
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▪ Брой обучавани лица: 30 

лица, разпределени в 3 групи по 10 

лица както следва: 

- 1 група - обучение за работа с 

електронни таблици (MS Office 

Excel) включващо минимум 

следните модули: Общи принципи 

при работа с електонни таблици; 

въвеждане , редакция, сортиране и 

селектиране на данни, работа с 

работни листове, аритметични 

формули и функции; форматиране, 

създаване на диаграми 

- 2 групи- Обучение по обща 

компютърна грамотност – с 

включени минимум следните 

модули: основни понятия и 

принципи на работа, работа с 

основни MS Office приложения- 

Word, Excel, работа с Интернет. 

▪ Mясто на провеждане на 

обучението: в зала на Възложителя 

на адрес: община Столична, с. 

Казичене 1532, ул. Вега No 7 

▪ Документ доказващ 

завършеното образование - 

Сертификат за преминато обучение 

по Ключова компетентност 4 

„Дигитална компетентност” 

▪ Обучителната организация трябва 

да обезпечи с всички необходими 

консумативи и учебни  материали 

обучаващите с цел провеждане на 

качествен и ефективен учебен 

процес; 

 

 

 

2. Ценово предложение: 

 

 

№ 
Пълно описание на предмета на 

поръчката от страна на кандидата  

Количество 

Бр. 

Единична 

цена в лева 

без ДДС 

Общо цена в 

лева без 

ДДС 

1. Обособена Позиция1: Обучение за 

придобиване на професионална 

квалификация по професия "Организатор 

по експлоатация на автомобилния 

транспорт" за 20 лица   
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2 Обособена Позиция 2: Обучение за 

придобиване на ключови компетентности 

на заетите лица по Ключова 

компетентност 2 : Общуване на чужди 

езици- английски език за 20 лица 

   

3 Обособена Позиция 3: Обучение за 

придобиване на ключови компетентности 

на заетите лица по Ключова 

компетентност 4: Дигитална 

компетентност за 30 лица 

 

   

     

 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. 

  

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

важи сумата, написана с думи. 

 

3. Срок на изпълнение:.............................месеца, но не по-късно от срока на 

изпълнение на проекта; 

4. Срок за стартиране на обучението след подписване на договора: ........... раб. дни  

5. Валидност на офертата:........... 

6. Начин на плащане: 

7. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата 

______________________ подизпълнители.                                                                       
ще ползваме/няма да ползваме 

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

 

 

 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.  ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

                    (име и фамилия) 

___________________________________________ 

                                                                                    (длъжност на представляващия кандидата) 
 


