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ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ
Бихме искали да ни представите Оферта за «Доставка на учебници, учебни пособия,
помагала и дидактически материали за провеждане на обучения за придобиване на
професионална квалификация и обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на
чужди езици" по проект BG05M9OP001-1.002-0062 “За младите хора на Община Ардино –
нашето настояще и бъдеще” по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-
2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и
Европейския социален фонд»

Вашата оферта трябва да съдържа:
1. Представяне на участника – данни за кандидата;
2. Техническо предложение за изпълнение, съответстващо на Техническата спецификация

и на другите условия, описани в Изисквания на Възложителя, приложени към настоящата
покана.

3. Ценово предложение, както и ценово предложение по отделните дейности
4. Срок на валидност на офертата
5. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС 160 от 01.06.2016г.( по образец – Приложение 2)

Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде
представена на официална бланка на представляваното от Вас дружество, подписана,
подпечатана и да ни бъде изпратена или доставена лично.

Подпис: …………………………..
/Йорданка Андреева – Председател на УС/



Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за
младежка заетост и Европейския социален фонд

Проектът BG05M9OP001-1.002-0062  ”За младите хора на Община Ардино – нашето настояще и бъдеще” се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Инициативата за младежка заетост и  Европейския социален фонд на Европейския съюз

2

Приложение

I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1.Обосновка
Настоящата процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на учебници,

учебни пособия, помагала и дидактически материали за провеждане на обучения за
придобиване на професионална квалификация и обучение по ключова компетентност 2
"Общуване на чужди езици" по проект BG05M9OP001-1.002-0062 “За младите хора на Община
Ардино – нашето настояще и бъдеще” по Оперативна програма «Развитие на човешките
ресурси» 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка
заетост и Европейския социален фонд“ е във връзка с изпълнението на Дейност 5:
"Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация" включваща
Обучение по Професия: „Организатор на туристическа агентска дейност”, Код
812010,Специалност: „Селски туризъм”, код 8120102 Обучение по Професия: «Озеленител» код
622020, Специалност  «Парково строителство и озеленяване» и Дейност 6: "Предоставяне на
обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" включваща обучение по
ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици"- Английски език, съгласно
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. с регистрационен номер
BG05M9OP001-1.002-0062-C01/26.04.2016г. по процедура BG05M9OP001-1.002 АКТИВНИ,
приоритетна ос: I. “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, сключен
между Министерството на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна
програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 - Главна Дирекция „Европейски фондове,
международни програми и проекти“ и Община Ардино - Бенефициент, за изпълнение на проект
BG05M9OP001-1.002-0062 “За младите хора на Община Ардино – нашето настояще и бъдеще”,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и
Инициативата за младежка заетост .
При изпълнение на доставката, изпълнителят трябва  да е запознат със следното:

- Ръководство за бенефициента за изпълнение и управление на проекти по процедура
BG05M90P001-1.002 „АКТИВНИ” по ОП РЧР 2014-2020г., публикувано на интернет
страницата на Управляващия орган;

- Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и
комуникация 2014-2020, публикуван на интернет страницата на Управляващия орган;

- Общи насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл.57 и чл.91 от
Регламент (ЕС ЕВРАТОМ) № 966/2012г. на Европейския парламент и на Съвета относно
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета и за спазване принципа на безпристрастност и
независимост при управление на оперативнитв програми, съфинансирани от
Структурните и кохезионния фонд на ЕС;

- Приложимото европейско и национално законодателство.
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2. Предмет на възлагането
Процедурата за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на учебници, учебни пособия,
помагала и дидактически материали за провеждане на обучения за придобиване на
професионална квалификация и обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди
езици" по проект BG05M9OP001-1.002-0062 “За младите хора на Община Ардино – нашето
настояще и бъдеще” по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020, който
се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския
социален фонд“ включва в себе си следните дейности:
 Доставка на учебници, учебни пособия, помагала и дидактически материали,

предназначени за провеждане на обучения за придобиване на професионална
квалификация по Професия: „Организатор на туристическа агентска дейност”, Код
812010,Специалност: „Селски туризъм”, код 8120102 и по Професия: «Озеленител» код
622020, Специалност  «Парково строителство и озеленяване»  в рамките на Дейност 5:
"Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация";

 Доставка на учебници, учебни пособия, помагала и дидактически материали,
предназначени за провеждане на обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на
чужди езици"- Английски език по Дейност 6: "Предоставяне на обучение по ключова
компетентност 2 "Общуване на чужди езици".

3. Технически изисквания
3.1. Учебници, учебни пособия, помагала и дидактически материали, предназначени

за провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация по Професия:
„Организатор на туристическа агентска дейност”, Код 812010,Специалност: „Селски туризъм”,
код 8120102 и по Професия: «Озеленител» код 622020, Специалност  «Парково строителство и
озеленяване»  в рамките на Дейност 5: "Предоставяне на обучения за придобиване на
професионална квалификация";

3.1.1. Учебници, учебни пособия, помагала и дидактически материали
предназначени за провеждане на обучение по Професия: „Организатор на туристическа агентска
дейност”, Код 812010,Специалност: „Селски туризъм”, код 8120102 разпределени по следните
модули от учебната програма:

№ Модул Наименование на
учебника/учебното

помагало

Ед.
мяр
ка

колич
ество

Издателство Автор

1 Здравословни и
безопасни условия на
труд

Здравословни и
безопасни условия на
труд

брой
16

Нови знания Атанаска Миленкова

2 Основи на пазарната
икономика

Икономика брой 16 Летера Антоанета Войкова,
Мата Георгиева

3 Бизнес
предприемачество

Бизнес
предприемачество

брой 16 Нова звезда Кирил Тодоров

4 Комуникация и
работа в екип

Бизнес комуникации брой
16

Мартилен Емилия Шаренска,
Милка Ризова
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5 Трудови и
осигурителни
отношения

Трудово право брой
16

Сиби Васил Мръчков

6 Работа с компютър Моят office 2016 брой 16 ЗеСТ Прес Пол МакФедрис
7 Основи на туризма Основи на туризма брой 16 Иатком Мария Воденска
8 Счетоводство и

отчетност в туризма
Счетоводство брой 16 ФорКом Райна Начева
Счетоводство и
отчетност в туризма брой 16 ФорКом Райна Начева

9 Информационни
технологии в туризма

Управленски
информационни
системи в туризма

брой
16

НБУ Александър Геров

10 Професионална
етика и туристическо
поведение

Професионална
етика и туристическо
поведение

брой
16

ФорКом Стойко Иванов, Милко
Иванов

11 Комуникативен чужд
език по професията

Учебна система по
английски език

брой 16 Cambridge Chris Rodston, Gillie
Cunningham

12 Състояние и
перспективи на
развитие на селския
туризъм в България

Специализирани
видове туризъм –
Селски туризъм

брой
16

Кота Стамен Стамов,
Кремена Никовска

Селски туризъм –
междурегионални
особености

брой
16

Авангард
Прима

Руска Кръстева

13 Нормативна уредба,
отнасяща се до
селския туризъм

Закон за туризма брой 16 Сиби Колектив
Категоризация на
туристически обекти

брой 16 Сиби Колектив

14 Маркетинг и
реклама в селския
туризъм

Маркетинг и реклама брой
16

Мартилен Николай Щерев, Мита
Георгиева, Вера
Петканчин

15 Технология и
организация на
хотелското
обслужване

Хотелиерство брой

16

Дионис Саша Дачева, Елена
Борисова-
Господинова, Мария
Ичева, Снежана
Колева

16 Технология и
организация на
ресторантьорството

Ресторантьорство брой
16

Матком Димчо Тодоров

17 Технология за
приготвяне на
български
национални ястия

Българска
Традиционна кухня

брой

16

Софтпрес Илиян Димитров

18 Планински туризъм Планински конен
туризъм в България

брой 16 Нова звезда Борис Арнаудов

19 Други форми
алтернативен
туризъм в условията
на селска среда

Специализирани
видове туризъм

брой

16

Кота Йорданка Алексиева,
Стамен Стамов

20 Алтернативен Осигуряване на брой 16 ЮЗУ "Неофит Мария Станкова
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туризъм, създаване
на устойчив туризъм,
анализ на туризма

устойчив туризъм в
туристическата
дестинация

Рилски"

Наръчник -
Алтернативния
туризъм в България

брой
16

Комит
БААТ

Любомир
Попйорданов, Лилия
Генова, Явор Стоянов

Икономически
анализ на туризма

брой 16 Кота България Проф. Пейо Пеев

Стратегии за
устойчив туризъм

брой 16 ЮЗУ "Неофит
Рилски"

Мария Станкова
Стефан Кирилов

Културно
разнообразие на
България

брой
16

Летера Ирена Бокова,
Валентина Ганева
Райчева

21 Пътеводител на
България

Пътеводител на
България

брой 16 Книгомания Румяна Николова,
Николай Генов

22 Охранителни мерки
за безопасност на
туристите

Охранителни мерки
за безопасност на
туристите

брой
16

Перфект
консулт

Валентин Илиев

23 Учебни помагала и
пособия за
практически занятия:
карти, атласи,
рецептурник,

Селска кухня брой 16 Колхида Пролет Кънчева
Хигиена на
храненето

брой 16 Матком Величка Несторова

Екскурзоводство брой 16 Димант Веселина Кръстева
Туристическа карта
на България

брой 16 Атласи Колектив

Селата в България –
Посока за туризъм и
култура

брой
16

Сиела Анна Пелова, Гавраил
Гавраилов, Михаил
Михов

3.1.2. Учебници, учебни пособия, помагала и дидактически материали предназначени за
провеждане на обучение по Професия: «Озеленител» код 622020, Специалност  «Парково
строителство и озеленяване» по следните модули от учебната програма:

№ Модул Наименование на
учебника/учебното

помагало

Ед.
мяр
ка

колич
ество

Издателство Автор

1 Здравословни и
безопасни условия на
труд

Здравословни и
безопасни условия на
труд

брой
16

Нови знания Атанаска Миленкова

2 Общи правила на
трудово-правното
законодателство

Трудово право брой
16

Сиби Васил Мръчков

3 Бизнес комуникации Бизнес комуникации брой 16 Мартилен Емилия Шаренска,
Милка Ризова

4 Ботаника. Ботаника. брой
16

Дионис Александър Ташев,
Димитър Коларов

5 Насаждения – 320 вида дървета и брой 16 Атлас Мартин Хаберер
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дървесни, храсти,
цветя, тревни

храсти
Размножаване на
дървесни видове

брой 16 Дионис Андреас Бартелс

6 Строителни
материали и
обработки

Строителни
материали

брой

16

Техника Богомил Даракчиев,
Кръстьо Славов,
Лиляна Дончева,
Страхил Ангелов

7 Технологични
операции, машини и
съоръжения за
отглеждане и
поддържане на
растенията

Почвознание брой
16

Аграрен
университет
Пловдив

Красимир
Трендафилов, Рада
Попова

Ръководство по
растениевъдство

брой

16

Аграрен
университет
Пловдив

Ж. Терзиев, Р.
Иванова, Т.Колев, Б.
Янков, Т. Георгиева,
Н. Тахсин, Х. Янчева,
И. Янчев, В.
Делибалтова

Цветарство брой 16 Дионис Проф. Елена
Щилянова

8 Парково изкуство Парково изкуство брой 16 Студио Даел Владимир Щилиянов
Парково
строителство

брой 16 Авангард
Прима

Ценка Кунева

9 Озеленяване Тревни площи брой 16 Еньовче Анка Дончева
Атлас по цветарство брой 16 Дионис проф. Елена

Щилиянова
Декоративна
дендрология

брой 16 Матком Илия Вакарелов,
Светлана Анисимова

10 Охрана на труда и
ППО

Безопасност и здраве
при работа

брой 16 Перфект
консулт

Валентин Илиев

3.2.Учебници, учебни пособия, помагала и дидактически материали, предназначени за
провеждане на обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици"- Английски
език по Дейност 6: "Предоставяне на обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на
чужди езици".

№ Модул Наименование на
учебника/учебното

помагало

Ед.
мяр
ка

колич
ество

Издателство Автор

1 Ниво А1 Ниво А1 – Face2face брой 16 Cambridge Chris Rodston
2 Ниво А2 Ниво А2– Face2face брой 16 Cambridge Vivien Berry
3 Ниво В1 Ниво В1– Face2face брой 16 Cambridge Chris Rodston, Gillie

Cunningham
4 Граматика А1, А2, Б1 Граматика А1, А2, Б1 брой 48 Клет България Lisa Suett
5 Английски туризъм Английски туризъм брой 16 Колибри Колектив
6 Английска

кореспонденция
Английска
кореспонденция

брой 16 Колибри Колектив

7 Английски
Хотелиерство

Английски
Хотелиерство

брой 16 Колибри Колектив
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4. Прогнозна стойност и максимален разполагаем финансов ресурс на доставката

Общата прогнозна стойност на доставката и максимален разполагаем финансов ресурс на
Възложителя е в размер до 20 000,00лв./двадесет хиляди лева/ с ДДС, разпределена по
дейности е както следва:

За дейност 1.1.: Доставка на учебници, учебни пособия, помагала и дидактически
материали, предназначени за провеждане на обучения за придобиване на професионална
квалификация по Професия: „Организатор на туристическа агентска дейност”, Код
812010,Специалност: „Селски туризъм”, код 8120102 и по Професия: «Озеленител» код 622020,
Специалност  «Парково строителство и озеленяване»  в рамките на Дейност 5: "Предоставяне на
обучения за придобиване на професионална квалификация" – до 14 500,00лв. с ДДС

За дейност 1.2.: Доставка на учебници, учебни пособия, помагала и дидактически
материали, предназначени за провеждане на обучение по ключова компетентност 2 "Общуване
на чужди езици"- Английски език по Дейност 6: "Предоставяне на обучение по ключова
компетентност 2 "Общуване на чужди езици" – до 5 500,00лв. с ДДС.

ДЕЙНОСТ 1.1.
Учебници, учебни пособия, помагала и дидактически материали, предназначени за

провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация по Професия:
„Организатор на туристическа агентска дейност”, Код 812010,Специалност: „Селски туризъм”,
код 8120102 и по Професия: «Озеленител» код 622020, Специалност  «Парково строителство и
озеленяване»  в рамките на Дейност 5: "Предоставяне на обучения за придобиване на
професионална квалификация";

4.1.1. Учебници, учебни пособия, помагала и дидактически материали
предназначени за провеждане на обучение по Професия: „Организатор на туристическа агентска
дейност”, Код 812010,Специалност: „Селски туризъм”, код 8120102 разпределени по следните
модули от учебната програма:

№

Модул

Наименование на
учебника/учебното

помагало

Ед.
мяр
ка

количе
ство

Прогнозна стойност
за единична цена в

лева с ДДС (за
модула)

Прогнозна
стойност в
лева с ДДС
(за модула)

1
Здравословни и безопасни
условия на труд

Здравословни и
безопасни условия
на труд

брой
16 9,00 144,00

2 Основи на пазарната
икономика

Икономика брой 16 12,00 192,00

3 Бизнес предприемачество Бизнес
предприемачество

брой 16 45,00 720,00

4 Комуникация и работа в
екип

Бизнес
комуникации

брой 16 15,00 240,00

5 Трудови и осигурителни
отношения

Трудово право брой 16 49,00 784,00

6 Работа с компютър Моят office 2016 брой 16 25,00 400,00
7 Основи на туризма Основи на туризма брой 16 8,90 142,40
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8 Счетоводство и отчетност в
туризма

Счетоводство брой 16
25,90 414,40Счетоводство и

отчетност в туризма брой 16

9 Информационни
технологии в туризма

Управленски
информационни
системи в туризма

брой
16 16,20 259,20

10
Професионална етика и
туристическо поведение

Професионална
етика и
туристическо
поведение

брой

16 8,60 137,60

11 Комуникативен чужд език
по професията

Учебна система по
английски език

брой 16 35,00 560,00

12

Състояние и перспективи
на развитие на селския
туризъм в България

Специализирани
видове туризъм –
Селски туризъм

брой
16

32,80 524,80Селски туризъм –
междурегионални
особености

брой
16

13 Нормативна уредба,
отнасяща се до селския
туризъм

Закон за туризма брой 16

13,30 212,80Категоризация на
туристически
обекти

брой
16

14 Маркетинг и реклама в
селския туризъм

Маркетинг и
реклама

брой 16 10,00 160,00

15 Технология и организация
на хотелското обслужване

Хотелиерство брой 16 29,90 478,40

16 Технология и организация
на ресторантьорството

Ресторантьорство брой 16 12,90 206,40

17 Технология за приготвяне
на български национални
ястия

Българска
Традиционна кухня

брой
16 9,00 144,00

18 Планински туризъм Планински конен
туризъм в България

брой 16 5,00 80,00

19 Други форми алтернативен
туризъм в условията на
селска среда

Специализирани
видове туризъм

брой
16 19,80 316,80

20

Алтернативен туризъм,
създаване на устойчив
туризъм, анализ на туризма

Осигуряване на
устойчив туризъм в
туристическата
дестинация

брой

16

79,30 1268,80
Наръчник -
Алтернативния
туризъм в България

брой
16

Икономически
анализ на туризма

брой 16

Стратегии за
устойчив туризъм

брой 16
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Културно
разнообразие на
България

брой
16

21 Пътеводител на България Пътеводител на
България

брой 16 18,90 302,40

22 Охранителни мерки за
безопасност на туристите

Охранителни мерки
за безопасност на
туристите

брой
16 36,00 576,00

23

Учебни помагала и
пособия за практически
занятия: карти, атласи,
рецептурник,

Селска кухня брой 16

51,63 826,08

Хигиена на
храненето

брой 16

Екскурзоводство брой 16
Туристическа карта
на България

брой 16

Селата в България –
Посока за туризъм
и култура

брой
16

ОБЩО: 9 500,00лв.

4.1.2. Учебници, учебни пособия, помагала и дидактически материали предназначени за
провеждане на обучение по Професия: «Озеленител» код 622020, Специалност  «Парково
строителство и озеленяване» по следните модули от учебната програма:

№ Модул Наименование на
учебника/учебното

помагало

Ед.
мяр
ка

количе
ство

Прогнозна стойност
за единична цена в

лева с ДДС (за
модула)

Прогнозна
стойност в
лева с ДДС
(за модула)

1 Здравословни и безопасни
условия на труд

Здравословни и
безопасни условия
на труд

брой
16 9,00 144,00

2 Общи правила на трудово-
правното законодателство

Трудово право брой 16 49,00 784,00

3 Бизнес комуникации Бизнес
комуникации

брой 16 12,00 192,00

4 Ботаника. Ботаника. брой 16 8,80 140,80
5 Насаждения – дървесни,

храсти, цветя, тревни
320 вида дървета и
храсти

брой 16
48,70 779,20Размножаване на

дървесни видове
брой 16

6 Строителни материали и
обработки

Строителни
материали

брой 16 13,50 216,00

7 Технологични операции,
машини и съоръжения за
отглеждане и поддържане
на растенията

Почвознание брой 16

46,50 744,00Ръководство по
растениевъдство

брой 16

Цветарство брой 16
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8 Парково изкуство Парково изкуство брой 16
35,80 572,80Парково

строителство
брой 16

9 Озеленяване Тревни площи брой 16

47,89 766,24
Атлас по
цветарство

брой 16

Декоративна
дендрология

брой 16

10 Охрана на труда и ППО Безопасност и
здраве при работа

брой 16 36,00 576,00

ОБЩО: 5000,00лв.

ДЕЙНОСТ 1.2.
4.2.Учебници, учебни пособия, помагала и дидактически материали, предназначени за

провеждане на обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици"- Английски
език по Дейност 6: "Предоставяне на обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на
чужди езици".

№ Модул Наименование на
учебника/учебното

помагало

Ед.
мяр
ка

количе
ство

Прогнозна стойност
за единична цена в

лева с ДДС (за
модула)

Прогнозна
стойност в
лева с ДДС
(за модула)

1 Ниво А1 Ниво А1 – Face2face брой 16 79,90 1278,40
2 Ниво А2 Ниво А2– Face2face брой 16 79,90 1278,40
3 Ниво В1 Ниво В1– Face2face брой 16 79,90 1278,40
4 Граматика А1, А2, Б1 Граматика А1, А2, Б1 брой 48 16,90 811,20
5 Английски туризъм Английски туризъм брой 16 10,00 160,00
6 Английска

кореспонденция
Английска
кореспонденция

брой 16 19,90
318,40

7 Английски Хотелиерство Английски
Хотелиерство

брой 16 8,00
128,00

ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА: 5 500,00лв.

4.3. Източник на финансиране: Бюджета на проект BG05M9OP001-1.002-0062 “За младите хора
на Община Ардино – нашето настояще и бъдеще” по Оперативна програма «Развитие на
човешките ресурси» 2014-2020, процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни”.

4.4. Условия и начин на плащане: по банков път за действително извършена доставка след
представяне на оригинална фактура и приемо-предавателни протоколи за всяка доставка, или
след цялостното качествено изпълнение на доставката и след подписването на приемо –
предавателен протокол и издадена от доставчика и одобрена от възложителя фактура.

4.5.Авансово заплащане: не се допуска
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ВАЖНО!!
Ценовото предложение трябва да бъде съобразено и да не надвишава прогнозната стойност
и максимален разпологаем финансов ресурс на цялостната доставка, както и на отделните
модули и дейности посочени по-горе.

5. Срок и място на доставка
5.1.Срокът за доставка е по предложение на доставчика, но не по-малко от 5 /пет/ календарни
дни и не по-късно от:

 За дейност 1.1.: Доставка на учебници, учебни пособия, помагала и
дидактически материали, предназначени за провеждане на обучения за
придобиване на професионална квалификация по Професия: „Организатор на
туристическа агентска дейност”, Код 812010,Специалност: „Селски туризъм”, код
8120102 и по Професия: «Озеленител» код 622020, Специалност  «Парково
строителство и озеленяване»  в рамките на Дейност 5: "Предоставяне на обучения
за придобиване на професионална квалификация" – до 30.09.2016г.

 За дейност 1.2.: Доставка на учебници, учебни пособия, помагала и
дидактически материали, предназначени за провеждане на обучение по ключова
компетентност 2 "Общуване на чужди езици"- Английски език по Дейност 6:
"Предоставяне на обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" –
до 28.02.2017г.

5.2. Място на доставка: е гр. Смолян бул. България №31 офис 2.

6. Срок на валидност на офертата:
60 (словом: шестдесет) календарни дни от датата на подаване на офертата

7. Критерий за оценка: най-ниска цена

8. Срок за представяне на офертата: 21.07.2016г., 12.00часа

9. Адрес за представяне на офертата: Фондация „Разпространение на знание и
социални дейности – Авицена“, гр. Смолян бул. България №31, офис 2.

ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА
Председател на УС
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Приложение 1.1

Образец на декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА

Долуподписаният/-ата _________________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)

в качеството си на ___________________________________________________________

на _________________________________________________________________, вписано в
(наименование на кандидата)

Регистър Булстат на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код №
_______________________, със седалище и адрес на управление ___________________________

_________________________________________________________________________, - кандидат
в процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на учебници, учебни пособия,
помагала и дидактически материали за провеждане на обучения за придобиване на
професионална квалификация и обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на
чужди езици" по проект BG05M9OP001-1.002-0062 “За младите хора на Община Ардино –
нашето настояще и бъдеще” по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»
2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка
заетост и Европейския социален фонд“.

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :
Декларирам, че :

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/ реабилитиран(-а) съм (невярното се зачертава) за:
- престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252,

чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
- престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка или трета

страна;
2. Не е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за избор на изпълнител, който

не може да бъде отстранен;
3. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени

поръчки (ЗОП);
4. Не е установено, че:
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а) съм представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не съм предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

5. По отношение на представляваният от мен кандидат …………….…… (посочва се
наименованието на кандидата) са налице следните обстоятелства:

- Не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при
изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушен чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305
от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;

6. Представляваният от мен кандидат : (ненужното се зачертава)
6.1.Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата
или към общината по седалище на бенефициента и към общината по седалището на кандидата,
или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството
на държавата, в която кандидатът е установен, или

6.2.Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата
или към общината по седалище на бенефициента и към общината по седалището на кандидата,
или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството
на държавата, в която кандидатът е установен, но - е допуснато разсрочване, отсрочване или
обезпечение на задълженията, или - задължението е по акт, който не е влязъл в сила, или -
размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на
сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година;

7. Представляваният от мен кандидат:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не е в производство по несъстоятелност;
в) не е в процедура по ликвидация;
г) не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от

Търговския закон;
д) не е преустановил дейността си;
е) не се намира в подобно положение, произтичащо от процедура, сходна на

горепосочените, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

____________ 20_____г. ДЕКЛАРАТОР: _______________
(дата)
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Приложение 1.2

Лого на участника/доставчика

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА
Председател на УС
на Фондация „РЗСД- Авицена“
гр.Смолян, бул.“България“№31

ОФЕРТА
от:.................................................................................................................................................

/наименование на участника/доставчика/

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АНДРЕЕВА,
Заявяваме, че желаем да участваме в процедурата за определяне на изпълнител от страна

на бенефициенти с предмет: „Доставка на учебници, учебни пособия, помагала и
дидактически материали за провеждане на обучения за придобиване на професионална
квалификация и обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" по
проект BG05M9OP001-1.002-0062 “За младите хора на Община Ардино – нашето настояще
и бъдеще” по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и
Европейския социален фонд“ при условията,  посочени в  па поканата (Запитване за оферта) и
приети от нас.

С настоящото Ви представяме нашата Оферта за „Доставка на учебници, учебни
пособия, помагала и дидактически материали за провеждане на обучения за придобиване
на професионална квалификация и обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на
чужди езици" по проект BG05M9OP001-1.002-0062 “За младите хора на Община Ардино –
нашето настояще и бъдеще” по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»
2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка
заетост и Европейския социален фонд“, която съдържа следната информация:

1.Представяне на участника(доставчика):

1.1. Наименование на участника ……………………………………………………………......
със седалище и адрес на управление: гр./с./ ...........................................................................,
бул./ул.  ............................................................... № .....
ЕИК по Булстат: ............................................., ДДС номер: ....................................................
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1.2. Лице за контакти:.……….…………………………………….(трите имена и длъжност)
адрес за кореспонденция: гр./с./ ......................, ул.”...................................................” № .....
телефон: .................................... , факс: ..............................................., email: .........................

1.3. Срок на валидност на офертата: 60 (словом: шестдесет) календарни дни от датата на
подаване на офертата

2.Техническо предложение, съответстващо на Техническата спецификация и
на другите условия, описани в Изисквания на Възложителя:

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на доставката,
при следните условия

2.1. …………………………………..(наименование на участника) поема ангажимента да изпълни
доставката съгласно зададените характеристики в техническата спецификация (Доставените
учебници, учебни пособия, помагала и дидактически материали ще отговарят на заложените
технически изисквания - т.е.ще бъдат доставени по издателства и автори, описани в
техническата спецификация).

2.2.Доставените учебници, учебни пособия, помагала и дидактически материали са нови,
неупотребявани и надлежно окомплектовани.

2.3. Срок за доставка:
…………………………………………………………………………………………...………
Срокът за доставка е по предложение на доставчика, но не по-малко от 5 /пет/ календарни дни и не по-
късно от:

 За дейност 1.1.: Доставка на учебници, учебни пособия, помагала и дидактически
материали, предназначени за провеждане на обучения за придобиване на професионална
квалификация по Професия: „Организатор на туристическа агентска дейност”, Код
812010,Специалност: „Селски туризъм”, код 8120102 и по Професия: «Озеленител» код
622020, Специалност  «Парково строителство и озеленяване»  в рамките на Дейност 5:
"Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация" – до
30.09.2016г.

 За дейност 1.2.: Доставка на учебници, учебни пособия, помагала и дидактически
материали, предназначени за провеждане на обучение по ключова компетентност 2
"Общуване на чужди езици"- Английски език по Дейност 6: "Предоставяне на обучение по
ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" – до 28.02.2017г.

2.4. Поемаме ангажимент да изпълним качествено и в срок доставката в съответствие с
изискванията Ви, заложени в „Техническата спецификация” към Изисквания на
възложителя.
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3.Ценово предложение
За  изпълнение на „Доставка на учебници, учебни пособия, помагала и дидактически материали
за провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация и обучение по
ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" по проект BG05M9OP001-1.002-0062 “За
младите хора на Община Ардино – нашето настояще и бъдеще” по Оперативна програма
«Развитие на човешките ресурси» 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд“» общата крайна цена на
нашето предложение възлиза на ……………………..лв. (………………………………..)лв. с
включено ДДС, разпределена по дейности и модули както следва:

ДЕЙНОСТ 1.
Учебници, учебни пособия, помагала и дидактически материали, предназначени за

провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация по Професия:
„Организатор на туристическа агентска дейност”, Код 812010,Специалност: „Селски туризъм”,
код 8120102 и по Професия: «Озеленител» код 622020, Специалност  «Парково строителство и
озеленяване»  в рамките на Дейност 5: "Предоставяне на обучения за придобиване на
професионална квалификация";

1.1. Учебници, учебни пособия, помагала и дидактически материали предназначени
за провеждане на обучение по Професия: „Организатор на туристическа агентска дейност”, Код
812010,Специалност: „Селски туризъм”, код 8120102 разпределени по следните модули от
учебната програма:

№

Модул

Наименование на
учебника/учебното

помагало

Ед.
мяр
ка

количе
ство

Прогнозна стойност
за единична цена в

лева с ДДС (за
модула)

Прогнозна
стойност в
лева с ДДС
(за модула)

1
Здравословни и безопасни
условия на труд

Здравословни и
безопасни условия
на труд

брой
16 9,00 144,00

2 Основи на пазарната
икономика

Икономика брой 16 12,00 192,00

3 Бизнес предприемачество Бизнес
предприемачество

брой 16 45,00 720,00

4 Комуникация и работа в
екип

Бизнес
комуникации

брой 16 15,00 240,00

5 Трудови и осигурителни
отношения

Трудово право брой 16 49,00 784,00

6 Работа с компютър Моят office 2016 брой 16 25,00 400,00
7 Основи на туризма Основи на туризма брой 16 8,90 142,40
8 Счетоводство и отчетност в

туризма

Счетоводство брой 16
25,90 414,40Счетоводство и

отчетност в туризма брой 16

9 Информационни Управленски брой 16 16,20 259,20
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технологии в туризма информационни
системи в туризма

10
Професионална етика и
туристическо поведение

Професионална
етика и
туристическо
поведение

брой

16 8,60 137,60

11 Комуникативен чужд език
по професията

Учебна система по
английски език

брой 16 35,00 560,00

12

Състояние и перспективи
на развитие на селския
туризъм в България

Специализирани
видове туризъм –
Селски туризъм

брой
16

32,80 524,80Селски туризъм –
междурегионални
особености

брой
16

13 Нормативна уредба,
отнасяща се до селския
туризъм

Закон за туризма брой 16

13,30 212,80Категоризация на
туристически
обекти

брой
16

14 Маркетинг и реклама в
селския туризъм

Маркетинг и
реклама

брой 16 10,00 160,00

15 Технология и организация
на хотелското обслужване

Хотелиерство брой 16 29,90 478,40

16 Технология и организация
на ресторантьорството

Ресторантьорство брой 16 12,90 206,40

17 Технология за приготвяне
на български национални
ястия

Българска
Традиционна кухня

брой
16 9,00 144,00

18 Планински туризъм Планински конен
туризъм в България

брой 16 5,00 80,00

19 Други форми алтернативен
туризъм в условията на
селска среда

Специализирани
видове туризъм

брой
16 19,80 316,80

20

Алтернативен туризъм,
създаване на устойчив
туризъм, анализ на туризма

Осигуряване на
устойчив туризъм в
туристическата
дестинация

брой

16

79,30 1268,80

Наръчник -
Алтернативния
туризъм в България

брой
16

Икономически
анализ на туризма

брой 16

Стратегии за
устойчив туризъм

брой 16

Културно
разнообразие на
България

брой
16

21 Пътеводител на България Пътеводител на брой 16 18,90 302,40
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България
22 Охранителни мерки за

безопасност на туристите

Охранителни мерки
за безопасност на
туристите

брой
16 36,00 576,00

23

Учебни помагала и
пособия за практически
занятия: карти, атласи,
рецептурник,

Селска кухня брой 16

51,63 826,08

Хигиена на
храненето

брой 16

Екскурзоводство брой 16
Туристическа карта
на България

брой 16

Селата в България –
Посока за туризъм
и култура

брой
16

ОБЩО: ..........................лв.

1.2. Учебници, учебни пособия, помагала и дидактически материали предназначени за
провеждане на обучение по Професия: «Озеленител» код 622020, Специалност  «Парково
строителство и озеленяване» по следните модули от учебната програма:

№ Модул Наименование на
учебника/учебното

помагало

Ед.
мяр
ка

количе
ство

Прогнозна стойност
за единична цена в

лева с ДДС (за
модула)

Прогнозна
стойност в
лева с ДДС
(за модула)

1 Здравословни и безопасни
условия на труд

Здравословни и
безопасни условия
на труд

брой
16 9,00 144,00

2 Общи правила на трудово-
правното законодателство

Трудово право брой 16 49,00 784,00

3 Бизнес комуникации Бизнес
комуникации

брой 16 12,00 192,00

4 Ботаника. Ботаника. брой 16 8,80 140,80
5 Насаждения – дървесни,

храсти, цветя, тревни
320 вида дървета и
храсти

брой 16
48,70 779,20Размножаване на

дървесни видове
брой 16

6 Строителни материали и
обработки

Строителни
материали

брой 16 13,50 216,00

7 Технологични операции,
машини и съоръжения за
отглеждане и поддържане
на растенията

Почвознание брой 16

46,50 744,00Ръководство по
растениевъдство

брой 16

Цветарство брой 16
8 Парково изкуство Парково изкуство брой 16

35,80 572,80Парково
строителство

брой 16

9 Озеленяване Тревни площи брой 16 47,89 766,24
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Атлас по
цветарство

брой 16

Декоративна
дендрология

брой 16

10 Охрана на труда и ППО Безопасност и
здраве при работа

брой 16 36,00 576,00

ОБЩО: ..........................лв.

ДЕЙНОСТ 2.
2.1.Учебници, учебни пособия, помагала и дидактически материали, предназначени за

провеждане на обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици"- Английски
език по Дейност 6: "Предоставяне на обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на
чужди езици".

№ Модул Наименование на
учебника/учебното

помагало

Ед.
мяр
ка

количе
ство

Прогнозна стойност
за единична цена в

лева с ДДС (за
модула)

Прогнозна
стойност в
лева с ДДС
(за модула)

1 Ниво А1 Ниво А1 – Face2face брой 16 79,90 1278,40
2 Ниво А2 Ниво А2– Face2face брой 16 79,90 1278,40
3 Ниво В1 Ниво В1– Face2face брой 16 79,90 1278,40
4 Граматика А1, А2, Б1 Граматика А1, А2, Б1 брой 48 16,90 811,20
5 Английски туризъм Английски туризъм брой 16 10,00 160,00
6 Английска

кореспонденция
Английска
кореспонденция

брой 16 19,90
318,40

7 Английски Хотелиерство Английски
Хотелиерство

брой 16 8,00
128,00

ОБЩО: ..........................лв.

Посочените единични цени и обща цена включват всички разходи за изпълнение на
доставката в т.ч. разходи по доставка и транспорт, включително товаро-разтоварни разходи,
печалба и други присъщи.

Посочените единични цени и обща цена са определени при пълно съответствие с
условията от документацията на Възложителя – Изисквания на Възложителя, и не подлежат на
увеличение.

Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без
възражения. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор за доставка.

гр. ………………………... Участник: .....................................................
дата:  .................................. (длъжност, име, подпис и печат)


