ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ПМС 69/11.03.2013 форма на оферта

ДО

„Стови 1“ ЕООД
(Бенефициент- наименование)

област Пловдив
община Марица
с. Труд 4199
ул.Александър Димитров No 23
(Адрес на бенефициента)

ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в избор на изпълните по чл.7 т.1 от Постановление № 69 на Министерския съвет
от11 март 2013 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 № 2 от дата 07.01.2014 г., Ви представяме нашата
оферта за участие в избор на изпълнител по чл.7 т.1 от Постановление № 69 на
Министерския съвет от11 март 2013 г. с предмет:
„Избор на изпълнител за осъществяване на външни услуги по проект „Подобряване
на
условията
на труд и безопасността на труда в „Стови 1“ ЕООД“ с обособени
позиции:
Обособена позиция 1: Анализ и проектиране на организацията на трудовата дейност
Обособена позиция 2: Разработване и внедряване на Стандарт за здраве и безопасност на
работа BS OHSAS 18001:2007.
Обособена позиция 3: Обучение за безопасна работа , свързано с внедряването и
сертифицирането на Стандарта за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS
18001:2007.“
(наименование на предмета на процедурата)
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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. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента
както следва:
№
1.

Пълно описание на предмета
Количество
на поръчката от страна на
Бр.
бенефициента
Обособена позиция
1:
1
Анализ и проектиране на
организацията на трудовата
дейност.
Анализът трябва да включва
описание
на
сегашното
състояние на дружеството и
сегашната организация на
трудовия процес, трябва да
се опишат силните и слаби
страни в структурата на
организационната дейност и
да се анализира оценката на
риска, както и да се
направят
препоръки
за
оптимизиране на работата и
нуждата от повишаване и
проектиране
на
организацията на трудовата
дейност. Анализът трябва да
обхваща
всички
съществуващи
дейности,
връзките
между
тях,
взаимодействието
със
средата
и
начина
на
функциониране за решаване
целите на организацията.
Трябва да се дефинират
нуждите на организацията и
да се предложи план за
оптимизиране на трудовия
процес и да се изготви
примерна план сметка за
реализацията му.
Анализът
задължително
трябва да включва най-

Пълно описание на предмета
на поръчката от страна на
кандидата
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Количество
Бр.

3
малко следните раздели:
Въведение, Изложение и
анализ,
Обосновка
за
оптимизиране на работата и
нуждата от повишаване и
проектиране на трудовата
дейност в организацията,
Заключение.
2.

Обособена позиция № 2
Разработване и внедряване
на Стандарт за здраве и
безопасност на работа BS
OHSAS 18001:2007.
Стандартът за здраве и
безопасност на работа BS
OHSAS 18001:2007 предлага
модел на система, която да
позволи на фирмата да
определя
и
управлява
процесите по осигуряване на
здравословни и безопасни
условия на труд, задавайки
изисквания към основните
елементи, от които следва да
се изгражда една успешна
СУЗБУТ.
Системата за управление на
безопасността и здравето
при работа да съдържа пет
главни точки: Политика,
Организация, Планиране и
внедряване, Оценка и
Действия за подобряване.

1

3.

Обособена позиция № 3
Обучение
за
безопасна
работа
,
свързано
с
внедряването
и
сертифицирането
на
Стандарта за здравословни и
безопасни условия на труд
BS OHSAS 18001:2007.
Обучение и запознаване на
персонала със Стандарта за
здравословни и безопасни
условия на труд BS OHSAS

1
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18001:2007.
Брой обучени заети лица–
89.
2. Ценово предложение:
Пълно описание на предмета на поръчката от
страна на кандидата
Обособена позиция 1: Анализ и проектиране
на организацията на трудовата дейност.

Количество
Бр.
1

2.

Обособена позиция № 2 :
Разработване
и внедряване на Стандарт за здраве и
безопасност на работа BS OHSAS 18001:2007.

1

3.

Обособена позиция № 3 :
Обучение за
безопасна работа , свързано с внедряването и
сертифицирането
на
Стандарта
за
здравословни и безопасни условия на труд BS
OHSAS 18001:2007.

1

№
1.

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.
(за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство) -неприложимо
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:.........
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Валидност на офертата:...........
Начин на плащане:............
Срок за последващо предоставяне на услуги…………..
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
4.
5.
6.
7.

ДАТА: _____________ г.

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