
 

 

 

ДО  

Фондация „Тръст за социална алтернатива” 

гр. София, 

 ул. „Хан Аспарух“№ 22 

 

О Ф Е Р Т А 

 

 

ОТ:_________________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 

 

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

„Лoгистично осигуряване за провеждане на събития по проект „Първи стъпки за 

професионално развитие“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското 

Икономическо Пространство в рамките на Програма за младежка заетост, който 

включва приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на устойчива 

и качествена заетост, и намаляване на социалните и икономически неравенства сред 

младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на зелена, 

конкурентоспособна и приобщава Европа с номер на договор № 2017-1-027 

 

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

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

ЕИК /Булстат: _____________________________,  

представлявано от ………………………………………………………………… 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото Ви представям оферта за участие в обявената от Вас процедура „Избор 

с публична обява“ за определяне на изпълнител с предмет: „Лoгистично осигуряване за 

провеждане на събития по проект „Първи стъпки за професионално развитие“, 

финансиран от Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство 

в рамките на Програма за младежка заетост, който включва приносът на Исландия, 

Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на устойчива и качествена заетост, и 

намаляване на социалните и икономически неравенства сред младежите в Европа, като 

се стреми да допринесе за създаването на зелена, конкурентоспособна и приобщава 

Европа с номер на договор № 2017-1-027 

 

Декларирам, че съм разгледал документацията за участие и съм запознат с указанията 

и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласен съм с поставените от Вас 

условия и ги приемам без възражения. 

Запознат съм и приемам условията на проекта на договора. Ако бъда определен за 

изпълнител, ще сключа договор в нормативноустановения срок. 

Заявявам, че при изпълнение на обекта на процедурата 

______________________подизпълнители.                                                                                   

ще ползвам/няма да ползваме. 

 

Предлагам срокът за изпълнение на предмета на поканата  да е съгласно условията на 

техническата спецификация до 30.09.2022 г. 

Декларирам, че представената оферта е валидна 120 дни от крайният срок за подаване 

на оферти. 
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1. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

С настоящето правя следните обвързващи предложения за изпълнение на предмета на 

обявата:   

 

Изисквания и условия на 

Бенефициента съгласно техническото 

задание 

Предложение на кандидата  

Трябва да включва 

предложение на цена за 

обучение и обща цена за 

дейност. 

Забележка 

Дейност 1: Логистично осигуряване на 

провеждане на двудневни обучения за 

учители  

Избраният изпълнител следва да организира 

провеждането на 8 обучения за учители, на 

които да присъстват до минимум 18 

участника и  максимум 28 участника.  

Всяко обучение ще бъде с продължителност 

2 дни. 

В рамките на всяко обучение следва да бъде 

осигурено: 

1. Наем зали и техника 

2. Кафе паузи и кетеринг по време на 

мероприятията за обучение 

 Изпълнителят следва да осигури кафе 

паузи (по две на ден) и кетеринг (2 пъти 

дневно) за съответния брой участници за 

всеки един ден от обучението.  

3. Нощувки за участниците в обучението: 

Следва да бъде осигурено хотелско 

настаняване за 1 бр. нощувки за 

участниците във всяко отделно 

мероприятие в хотел, категоризиран с 

минимум 3 звезди, намиращ се в радиус на 

не повече от 50 км. от градовете за 

провеждане на съответното събитие.  

4. Осигуряване на транспорт 

За всяко  едно от обученията Изпълнителят 

трябва да осигури превозно средство за 

превоза на участниците с включени 

застраховки, консумативи, гориво и 

правоспособен водач. Превозното средство 

трябва да е регистрирано за превоз на 

пътници съгласно българското 

законодателство и да има всички 

необходими разрешителни, застраховки, 

платени винетни такси и др. необходими 

документи. Превозното средство ще се 

използва за превоз на участниците в 

събитията и обучителите  от някой от 
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посочените градове - София, Пловдив/ 

Пазарджик и Сливен до и от мястото на 

провеждане на събитията.   

Възложителят предварително заявява 

бройките и услугата, която трябва да се 

осигури.  

Дейност 2: Логистично организиране на 

еднодневни събития за обмяна на опит  

 

Избраният изпълнител следва да организира 

провеждането на 21 събития  за компании, 

на които да присъстват до минимум 290 

участника  и до максимум 660 участника за 

целия период на проекта.  Всяко обучение 

ще бъде с продължителност 1 ден. 

В рамките на тази дейност изпълнителят 

следва да осигури: 

1. Наем на зали  

2. Кафе паузи и кетеринг за участниците 

в обученията: 

Изпълнителят следва да осигури кафе паузи 

(по една на ден) и кетеринг (1 пъти дневно) 

за броя участници съобразен с 

индикативния график . 

3 Осигуряване на транспорт 

За всяко  едно от събитията Изпълнителят 

трябва да осигури превозно средство за 

превоза на участниците с включени 

застраховки, консумативи, гориво и 

правоспособен водач. Превозното средство 

трябва да е регистрирано за превоз на 

пътници съгласно българското 

законодателство и да има всички 

необходими разрешителни, застраховки, 

платени винетни такси и др. необходими 

документи. Превозното средство ще се 

използва за превоз на участниците в 

събитията  от някой от посочените градове - 

София, Пловдив/Пазарджик и Сливен до и 

от мястото на провеждане на събитията.  В 

случай, че мероприятието се провежда в 

рамките на посочените градове, няма да се 

заявява необходимост от организиран 

транспорт.  

  

Дейност 3: Логистично организиране на 

двудневни обучения за служители на 

компании 

 

Избраният изпълнител следва да организира 

провеждането на 15 обучения за служители 

от компании, на които да присъстват по 

минимум 18 участника и максимум 28 

участника на обучение.  Всяко обучение ще 
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бъде с продължителност 2 дни. 

В рамките на тази дейност изпълнителят 

следва да осигури: 

1.Наем на зала  

2. Кафе паузи и кетеринг по време на 

обученията: 

Изпълнителят следва да осигури кафе паузи 

(по две на ден) и кетеринг (2 пъти дневно) 

за съответния брой участници за всеки един 

ден от обучението.  

3. Нощувки на участниците в 

обучението: 

Следва да бъде осигурено хотелско 

настаняване за 1 или 2 броя нощувки за 

участниците във всяко отделно 

мероприятието в хотел, категоризиран с 

минимум 3 звезди, намиращ се в радиус на 

не повече от 50 км. от градовете за 

провеждане на съответното събитие. В 

своята оферта потенциалните участници 

следва да посочат списъци на хотели, които 

предлагат за организиране на обученията. 

За всяко конкретно събитие Възложителят 

ще уведоми Изпълнителя за избрания 

вариант за провеждане на обучението.  В 

зависимост от възможността на 

участниците да присъстват за началото на 

всяко обучение на определеното място, 

могат да бъдат предвидени и 2 броя 

нощувки за някои от тях, след 

предварителна консултация с Възложителя.  

4. Осигуряване на транспорт 

За всяко  едно от обученията Изпълнителят 

трябва да осигури превозно средство за 

превоза на участниците с включени 

застраховки, консумативи, гориво и 

правоспособен водач. Превозното средство 

трябва да е регистрирано за превоз на 

пътници съгласно българското 

законодателство и да има всички 

необходими разрешителни, застраховки, 

платени винетни такси и др. необходими 

документи. Превозното средство ще се 

използва за превоз на участниците в 

събитията и обучителите  от някой от 

посочените градове - София, 

Пловдив/Пазарджик и Сливен до и от 

мястото на провеждане на събитията.  В 

случай, че обучението се провежда в 

рамките на посочените градове, няма да се 

заявява необходимост от организиран 

транспорт.  

Възложителят предварително ще заяви 
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броят на участниците и услугите, които 

следва да бъдат осигурени.  

 
 
 
 
 
 
 
 

2. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните единични цени: 

Дейности 
Описание на 

услугата 

 

Мярна 

единица 

 

Количе

ство 
Единична 

цена в лева 

без ДДС 

 

Единична 

цена в 

лева с 

ДДС 

 

Обща 

стойност 

в лева без 

ДДС 

 

 

Обща 

стойност 

в лева с 

ДДС 

 

Дейност 1 

Логистично 

осигуряване 

на 

провеждане 

на двудневни 

обучения за 

учители  

 

Наем зали и 

техника за 

събитията – за 

8 обучения по 

2 дни 

 

брой 8     

Кафе паузи (8 

обучения по 2 

дни по 2 броя)  

брой 32 

 
 

  

 

Кетеринг (8 

обучения по 2 

дни по 2 броя) 

брой 32 

 

  

 

Нощувки за 

участниците в 

обученията (8 

обучения за 

по 28 

участника за 1 

нощувка) 

Брой 224 

 

  

 

Осигуряване 

на транспорт 

за 

участниците в 

обученията (8 

обучения до 

100 км) 

 

Км 800 

 

  

 

Обща цена за изпълнение на Дейност 2:   
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Дейност 2 

Логистично 

организиране 

на 

еднодневни 

събития за 

обмяна на 

опит  

 

Наем на зали 

за 21 събития 

по 1 ден 

 

Брой 21 

 

  

 

Кафе паузи 

(21 обучения 

по 1 ден по 2 

броя)  

Брой 42 

 

  

 

 

 

 

Кетеринг (21 

обучения по 1 

ден по 2 броя) 

 

Брой 42 

 

  

 

Осигуряване 

на транспорт 

за 

участниците в 

обученията 

(21 обучения 

до 100 км) 

 

Км 2100 

 

  

 

Обща цена за изпълнение на Дейност 3:   

Дейност 3 

Логистично 

организиране 

на двудневни 

обучения за 

служители на 

компании 

 

Наем на зала  

за 15 обучения 

по 2 дни 

 

 

 

Брой 30 

 

  

 

Кафе паузи 

(15 обучения 

по 2 дни по 2 

броя)  

 

 

 

 

Брой 60 

 

  

 

Кетеринг (15 

обучения по 2 

дни по 2 броя) 

Брой 60 

 

  

 

Нощувки за 

участниците в 

обученията 

(15 обучения 

за до 20 

участника за 2 

нощувки) 

Брой 600 
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Осигуряване 

на транспорт 

за 

участниците в 

обученията 

(15 обучения 

до 100 км) 

 

Км 1500 

 

  

 

Обща цена за изпълнение на Дейност 3:   

 

Общата крайна цена за изпълнение на поръчката без ДДС възлиза на: 

 

Цифром:__________________ Словом:__________________________________ 

(посочва се цифром и словом крайната стойност без ДДС) 

 

Общата крайна цена за изпълнение на поръчката с ДДС възлиза на: 

 

Цифром:__________________ Словом:__________________________________ 

(посочва се цифром и словом крайната стойност с  ДДС) 

  

 

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

важи сумата, написана с думи. 

Предложената цена включва всички разходи за  изпълнение на  услугите, предмет на 

настоящия договор.  

 

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 

1. Копие на удостоверението за туроператорска и/или туристическа агентска дейност или 

еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е 

установен или осъществява дейността си. 

2. Списък на изпълнените услуги (свободен текст), които са еднакви или сходни с предмета 

на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата в зависимост от 

датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, включително 

стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение; 

3. Списък с предлаганите експерти, които ще участват в изпълнение на процедурата, 

съдържаща информация за  опита им. 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС:______________________ 

__________________________________________ 

(име и фамилия) 

 


