
 

 

 

 

Образец на оферта по чл. 8, ал. 1 от ПМС №118/20.05.2014 г. за участие в процедура на 

“Избор с публична покана” 

 

 

ДО  

                                   Балкански институт по труда и  

                                                                                    социалната политика 

гр. София 1113 

бул. Цариградско шосе, бл.22, вх.А 

 

 

О Ф Е Р Т А 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: 

„Организация на кетъринг за обучения на място” . 
(наименование на предмета на процедурата) 

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

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

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

ЕИК /Булстат: _____________________________,  

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на 

___________________________________. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура 

за определяне на изпълнител с предмет:  

 

„Организация на кетъринг за обучения на място”  
(наименование на предмета на процедурата) 

 

по договор за безвъзмездна финансова помощ BG04-04-05-15-08, проект „Енергийна 

ефективност и ресурсна ефикасност чрез по-добро знание и обществено съзнание” 
 

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

указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените 

от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

 

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени 

за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок. 

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ 

подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме 

 

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ 

календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение. 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство на 
икономиката и енергетиката  
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Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ 

(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана). 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата 

процедура, ще изпълним следното:   
„Организация на кетъринг за обученията на място” 

Изисквания и условия на 

Балкански институт по труда и 

социалната политика 
(наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 
 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството на 

доставките: 

„Организация на кетъринг за обученията на 

място” 

1.Обучителни сесии в 22 областни града в 

България: София - 2, Благоевград, Перник, 

Видин, Монтана, Ловеч, В.Търново, Габрово, 

Разград, Шумен, Ямбол, Бургас, Стара Загора, 

Хасково, Пловдив, Пазарджик, Варна, Смолян, 

Кърджали, Кюстендил, Търговище: 

Една сесия включва : 

- 30 участника за  всяка сесия; 

- минимум 1 лектор за всяка сесия; 

- продължителност на сесията;  

- 5 работни дни. 

2.За ден: 

1. кафе пауза в 10.00 часа 

2. Обяд 12.30 часа 

3. кафе пауза в 15,00 часа 

3.  Всеки кандидат да предложи по минимум 

две менюта за ден, предлажащи разнообразие 

по вид/артикул.  

- В менюто за обяд да бъдат включени като 

минимум супа или салата, основно ястие, 

десерт и напитка. Менюто трябва да включва 

както месни, така и  вегетариански храни; 

минимум по 1 артикул/вид 

- Кафе паузите да съдържат минимум кафе, чай, 

вода,  дребни соленки  и сладки/мин. 1 вид/. 

4. Храната задължително следва да отговаря на 

изискванията за безопасност и качество, 

регламентирани в европейското и националното 

законодателство.  

3. Храната да се доставя в определени часове, 

при спазване на точност. 

5. Съгласуване на заявките и менютата преди 

започване на обученията. 

  

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): неприложимо 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета на 

процедурата (ако е приложимо):  

Всяка доставка на храна да бъде придружена 
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със съответните документи за произход и 

срок на годност 

Изисквания към правата на собственост и 

правата на ползване на интелектуални продукти 

(ако е приложимо). 

неприложимо 
 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

Други изисквания: 

 

- Доставката на хранителните продукти да е 

придружена със сертификат за произход и 

качество, експертен лист или друг аналогичен 

документ и да се извършва при спазване на 

нормативно определените санитарно-хигиенни 

изисквания. 

- При транспортиране на храните се спазват 

изискванията при транспортиране на храни, 

съгласно раздел четвърти към Наредба № 5 / 

25.05.2006 г. за хигиената на храните, издадена 

от Министерство на здравеопазването и 

Министерство на земеделието и горите, в сила 

от 01.09.2006 г.(обн.ДВ, бр.55 от 2006 г).  

- Менюто следва да осигурява прием на енергия 

и хранителни вещества, съгласно Наредба № 23 

от 2005 година за физиологичните норми за 

хранене на населението ( обн. ДВ ,бр.63 /2005 

г.)  

-Изисквания към опаковката: Опаковките на 

доставяните хранителни продукти не трябва да 

създават условия за замърсяване или за 

преминаването на опасни за здравето вещества; 

да бъде с ненарушена цялост; не се допускат 

обозначения на етикета, които да заблуждават 

потребителя по отношение на вложените 

продукти, тяхното естество, произход, 

идентичност, свойства, състав, трайност, начин 

на производство и употреба. 

 

  

 

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили 

всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания 

вид и обхват, както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
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І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 

 

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени: 
 

 

№  

Описание на  услугите 

 

 

 

Ед. Мярка 

 

 

Бр. 

 

К-во /бр./  

 

 

 

 

Единична цена 

в лева 

(с изключение 

на 

процедурите с 

предмет 

услуги) 

Обща цена в 

лева без ДДС (не 

се попълва при 

извършване на 

периодични 

доставки) 

 

1 3 4 5 6 7 

 
Меню за ден: 

    

 
1. кафе пауза в 10.00  

брой 

човекодни 

22 

обучения 

х 31 

участника 

х 5 дни 

  

 
2. Обяд 12.30 

брой 

човекодни 

22 

обучения 

х 31 

участника 

х 5 дни 

  

1. 
3. кафе пауза в 15,00 

брой 

човекодни 

22 

обучения 

х 31 

участника 

х 5 дни 

  

 Всичко:     

      

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 

процедура, общата цена
1
 на нашата оферта възлиза на: 

 

Цифром:__________________ Словом:__________________________________ 
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС) 

 

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена 

на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство). 

 

 

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________ 
( описва се) 

 

При разминаване 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. 
 

                     
1
 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 

 

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние; 

2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление № 118  на Министерския съвет 

от 2014 г.; 

3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват); 

4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се 

изискват); 

5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета 

на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители); 

6. Документи по т. 1, 2 (прилага се само декларацията по чл. 22 ал. 2, т. 1), 4, 5 за всеки от 

подизпълнителите в съответствие с Постановление №118 на Министерския съвет от 2014 г. 

(когато се предвижда участието на подизпълнители); 

7. Документ за закупена документация за участие (ако такава се изисква); 

8. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в 

документацията за участие. 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” 

по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на 
документа се носи от "Балкански институт по труда и социалната политика”  и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство, страните – донори и Програмния Оператор на BG04 „Енергийна ефективност и 

възобновяема енергия”. 

 


