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Образец на оферта за участие в процедура “Избор с публична покана” по 
реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ 

 
Приложение №5 

 
 

ДО 
СДРУЖЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИ 
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ПЛОЩАД ЦЕНТЪР – 2, ВТУ,  
КОРПУС 5, КАБИНЕТ 510 

 
 
 

О Ф Е Р Т А 
 
  
ОТ ___________________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 

 
за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на 
изпълнител с предмет: „Изследване за идентифициране на нуждите и 
потребностите на пазара на труда сред специфични целеви групи (местни 
власти, професионални училища, работодатели, агенции за наемане, НПО и 
безработни хора) в българската част на трансграничния регион Румъния – 
България (административни области Велико Търново и Русе)” 
по проект „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова 
мобилност в транграничния регион между Румъния и България“, рег.№ 
16.4.2.054, еMS код ROBG-131, изпълняван по Програма „Интеррег V-A 
Румъния-България“ и съфинансиран  от Европейския съюз,  чрез Европейският 
фонд за регионално развитие”. 
с адрес: 
 
Ул. .........................................................№, гр. ........................... 
 
Тел/Факс ...................................., e-mail:............................... 
 
Регистриран по ф.д. № ............./...........год. по описа на 
.....................съд, 
 
ЕИК/Булстат:.................................... 
 
Представлявано от ................................................................ 
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В качеството му на................................................................ 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ ГОСПОДА, 
 

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от 
Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Изследване за 
идентифициране на нуждите и потребностите на пазара на труда сред 
специфични целеви групи (местни власти, професионални училища, 
работодатели, агенции за наемане, НПО и безработни хора) в българската част 
на трансграничния регион Румъния – България (административни области 
Велико Търново и Русе)”, рег. № 16.4.1.054, еMS код ROBG-131, изпълняван по 
Програма „Интеррег V-A Румъния- България“ и съфинансиран от Европейския 
съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие”. 
 

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 изработване на  Обобщен доклад за идентифициране 
на нуждите и потребностите на пазара на труда сред специфични целеви групи 
(местни власти, професионални училища, работодатели, агенции за наемане, 
НПО и безработни хора) в българската част на трансграничния регион Румъния 
– България  и всички негови приложения и резултати от съпътстващи дейности 
от ...... календарни дни, считано от датата на подаване на заявка от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 
 
Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до _________________ 

                                                  (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана) 
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата 
процедура, ще изпълним следното: 
 

Изисквания и условия на 

Сдружение „Европейски информационен център“ 

(наименование на бенефициента) 

Предложение на 

кандидата 

(Марка/модел/производ
ител/технически 
характеристики/друго) 

Забележ

ка 

(ако е 
приложимо) 
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Изисквания   към   изпълнението   и качеството   на   стоките   /услугите/ 

строителството: 

Минимални изисквания към изпълнението на услугата: 

1. 1. Качеството на предоставената услуга трябва да съответства с изискванията 
на Възложителя,  на договора и приложенията към него, както и на 
действащите нормативни актови и правна уредба в Република България.  

2. 2. Съгласно настоящия проект с рег.№16.4.2.054, изпълняван по програма 
Интеррег Румъния – България, е предвидено изследване за идентифициране 
на нуждите и потребностите на пазара на труда сред специфични целеви 
групи (местни власти, професионални училища, работодатели, агенции за 
наемане на персонал, НПО и безработни хора) в българската част на 
трансграничния регион Румъния-България – административни области Русе и 
Велико Търново. 

3. За целта, Изпълнителят следва да  

4. – набере информация за налични база данни и изследвания за пазара на труда 
в области Русе и Велико Търново и за проекти, реализирани с публични 
средства /2007-2017/ със сходен характер; 

5. – създаване на база данни /детайлни изчерпателни списъци/ на изследваните 
шест целеви групи; 

6. – създаване на методика на извадка;  

7. -представяне за съгласуване на извадка /къси списъци/ на шестте целеви 
групи; 

8. – въпросници/анкетни карти за дълбочинни интервюта / теренно изследване; 
– интервюиране минимум на 10 местни власти от административни области 
Русе и Велико Търново; 
-интервюиране минимум на 5 НПО, които имат проектна дейност, свързана с 
пазара на труда в области Русе и Велико Търново; 
- интервюиране минимум на 10 бизнес компании и фирми, които активно 
наемат безработни в административни области Русе и Велико Търново; 
- интервюиране минимум на 5 професионални училища в области Русе и 
Велико Търново; 
- интервюиране минимум на 5 фирми и агенции за наемане на персонал в 
области Русе и Велико Търново; 
- интервюиране минимум 40 безработни лица в области Русе и Велико 
Търново 
- представяне на резултати от интервюта в таблици, табулограми, диаграми;  
- представяне на обобщен доклад за пазара на труда и препоръки за 
административни области Русе и Велико Търново; 
- представяне на препоръки за пазара на труда в административна област 
Русе; 
- представяне на препоръки за пазара на труда в административна област 
Велико Търново.  
3. Изпълнителят ще комуникира при необходимост с избрания изпълнител на 
изследването на водещия партньор с оглед извеждането на обща методология 
и общи въпросници/анкетни карти, които да бъдат приложени. 
4. Изпълнителят ще участва в представянето на резултатите от изследването 
при поискване от страна на Възложителя.  
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Минимални изисквания към качеството на услугата: 
1.Изпълнителят следва да разполага със специалисти /поне ръководител екип 
и експерт по комуникация и набиране на данни/, които могат да докажат 
експертиза в областта на набиране на социологическа информация и 
провеждане на дълбочинни интервюта; обработка на информация, 
анализиране и презентиране на резултати;с опит при изработване на стратегии 
и препоръки за управление,както и гарантиращи професионално изпълнение 
на услугата. 
2.Изпълнителят да покаже опит в минимум една услуга, сходна с предмета на 
поръчката, в последните три години. 
3.Изпълнителят следва да представи публикувани продукти, свързани с 
изследване на актуални социално-икономически проблеми.  
 
Минимални технически изисквания: 

1.Всички електронни файлове трябва да бъдат в достъпен формат 
/редактиране, принтиране, копиране, конвертиране/. 
2.Изпълнителят е длъжен да пази информацията, считано от датата на 
подписване на договора, но не по-малко от април 2023г. 
3. Всички права на собственост са на Възложителя – Европейски 
информационен център – Велико Търново.  

 

  

 

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 
 

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 

 
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните 
цени: 

№ Описание на услугите К-во 
/бр./ 

Единична цена 
в лева без ДДС 

Обща цена в 
лева без ДДС 

01. Обобщен доклад за идентифициране на 

нуждите и потребносите на пазара на 

труда сред специфични целеви групи 

/местни власти, професионални училища, 

работодатели, агенции за наемане на 

персонал, НПО и безработни лица/ в 

българската част на трансграничния 

регион Румъния-България. Приложения 

към обобщения доклад съгласно 

техническото задание. 

1   

 Обща сума   
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За  изпълнение  предмета  на  процедурата  в  съответствие  с  условията  
на настоящата процедура, общата цена1 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: съгласно заявката на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 
При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, 
важи сумата, написана с думи. 
 

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните 
документи: 
 

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

2.  Декларация по чл. 53, ал. 2, от ЗУСЕСИФ; 
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, 4, 5 за всеки от подизпълнителите в 
съответствие с Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 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 

9. _______________________________________________________________ 
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ДАТА:_______________ г.                              ПОДПИС и ПЕЧАТ: 
__________________ 
 
             _________________ 
 
 

     ____________________________ 
(име и фамилия) 

 
     ____________________________ 
      (длъжност на представлващия кандидата) 
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Eвропейски информационен център – Велико Търново,20.03.2017г. 

 

Съдържанието на настоящия материал не представлява непременно официалната позиция на 

Европейския Съюз. 


